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ASSISTENTS:
BATLE PRESIDENT
SR. VIRGILIO MORENO SARRIÓ
REGIDORS
SRA. MARÍA DEL CARMEN OSES RAMOS
SR. SEBASTIÁN ORIOL DÍAZ
SRA. ANTÒNIA MARIA SABATER MARTORELL
SR. ANTONI PEÑA MIR
SRA. MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MOLINA
SR. MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RAMIS
SRA. MARIA ANTÒNIA PONS TORRENS
SR. ANDREU CABALLERO ROMERO
SR. FÉLIX SÁNCHEZ DÍAZ
SR. ANDRÉS GILI VIZCAÍNO
SRA. SONIA FRANCISCA FRANCO RUIZ
SR. ÀNGEL GARCIA BONAFÈ
SRA. MARÍA DEL MAR NAVARRO REGUILLO
SRA. ALICE WEBER
SR. BIEL FRONTERA BORRUECO
SR. FRANCISCO POL ALORDA
SRA. VANESA BERGA GARZÓN
SR. GREGORIO FERRÀ FRAU
SR. ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA
SRA. ISABEL VALLÉS GARRIDO

A la sala de sessions de la casa consistorial de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent les 19.30
hores del dia 26 de setembre 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 el Sr. Guillem Corró Truyol,
accidental de la corporació, qui dóna fe de l’acte, i hi
assisteix l’interventor Sr. Antoni Cànaves Reynés.

SECRETARI ACCIDENTAL
SR. GUILLEM CORRÓ TRUYOL
INTERVENTOR
SR. ANTONI CÀNAVES REYNÉS
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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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 5 DE SETEMBRE DE 2019
Atès que no hi ha cap observació per formular se sotmet a votació l'aprovació de l'Acta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.272 AL 1.432 DE 2019
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 18/2019
Els reunits consideren el Dictamen de data 23 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA BON GOVERN AMB RELACIÓ A LA
INCORPORACIÓ DE PART DEL SUPERÀVIT SOBRANT DE L'ANY 2017 MITJANÇANT LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 18/2019 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 20 de setembre de 2019 s'ha incoat expedient de
modificació del pressupost mitjançant la modalitat de suplement de crèdit finançats amb el romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017._
Vistos els informes emesos per l'interventor municipal sobre el procediment, i sobre la possibilitat d'utilització
de l'esmentat romanent de tresoreria per a despeses generals, que consten a l'expedient.
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves competències exigeix la
realització de despeses de caràcter específic i determinat per als quals no existeixen o són insuficients els
crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins l'exercici següent, atès que podrien
perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament.
Vist que hi va haver projectes que no es varen executar i d'altres a on les baixes al pressupost base de
licitació van ser importants.
Vist que existeix un sobrant o romanent del romanent de tresoreria per a despeses generals de l'any 2017.
Considerant que les inversions sostenibles finançades amb superàvit de 2017 han de finalitzar el 31 de
desembre de 2019.
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament en l'àmbit de les seves competències exigeix la
realització de despeses de caràcter específic i determinat per a les quals no existeixen o són insuficients els
crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, atès que podrien
perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament i davant la urgència de realitzar les despeses
següents i que presenten el següent detall:
1) Asfaltat de camins.
2) El clavegueram de Rafael Alberti.
3) Obra de clavegueram de carrer de Maó i Ciutadella.
4) L'obra del Pou de Son Fiol.
5) Obra d'aigües del polígon 10.
6) Obra d'aigües del polígon 1.
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7) L'anella de Crist Rei.
8) Punt verd.
9) Instal·lació i adquisició de lluminàries carretera de Mancor.
10) Obra en el Palau d'esports d'Inca.
11) L'adquisició i muntatge de la caldera pel pavelló.
12) Compra d'extractor per les piscines.
13) Reparació de les teulades.
14)Tancament de l'edifici de la policia local
Vista la proposta de modificació de crèdit 18/2019 per incorporar part del superàvit sobrant de l'exercici 2017.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 23 de setembre de
2019, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 18/2019 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit
finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, el resum de la qual és el següent:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
000.1532.61194
000.160.61198
000.160.61129
000.161.61199
000.161.63310
000.161.63310
000.161.63310
000.1621.63310
000.165.63312
000.342.61104
000.342.62327
000.342.62328
000.933.62214
000.933.62215

Descripció

Crèdit
inicial
Pavimentació de vies públiques. asfaltat de camins.
Clavegueram. Residuals Can López Clavegueram. Carrers de Maó i Ciutadella.
Proveïment domiciliari d'aigua potable. Obra Son Fiol
Proveïment domiciliari d'aigua potable. Trams aigua potable. (571)
Proveïment domiciliari d'aigua potable. Dos trams xarxa aigua
potable. (568)
Proveïment domiciliari d'aigua potable. Actuacions xarxa aigua
potable. (566)
Recollida de residus. Creació d’àrees d'aportació.
Enllumenat públic. Instal·lació i adquisició de lluminàries.
Instal·lacions esportives. Obra Palau d’Esports.
Instal·lacions esportives. Caldera Mateu Canyelles.
Instal·lacions esportives. Piscina
Gestió del patrimoni. Rehabilitació de teulades.
Gestió del patrimoni. Tancament edifici Policia Local

TOTAL
4

Import
modificació (€)
5.000,00

Crèdit definitiu (€)

2.100,00
8.000,00

39.006,37
107.357,34

103.000,00

984.100,00

3.500,00

40.500,00

2.300,00

27.800,00

2.000,00

27.930,31

2.000,00

121.036,85

2.000,00

27.454,76

19.819,80

302.959,80

2.424,81

37.064,97

3.818,01
4.000,00

65.092,89
65.092,89

4.572,72

71.759,11

164.535,34

2.009.136,01

91.980,72

Altes en el Pressupost d'ingressos
Concepte
Descripció

Crèdit inicial

87000

-

Romanent
tresoreria
despeses
generals

Import
de
modificació (€)
164.535,34

TOTAL

164.535,34

la Crèdit definitiu (€)
164.535,34

164.535,34

SEGON. Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres mitjans per al seu
finançament, que es realitzarà mitjançant el Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals per
l'import de la modificació.
TERCER. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
període de 15 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.
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 provisional s'elevarà automàticament a
definitiu.
QUART. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits haurà de publicar-se
al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i impugnació jurisdiccional.
CINQUÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, se’n 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."
El Sr. Batle proposa una esmena degut a un error material en els imports de la darrera partida corresponent a
la Gestió del patrimoni. Tancament edifici Policia Local, que queda de la següent manera:
000.933.62215
Gestió del patrimoni. Tancament edifici Policia - 6.584,28
73.770,67
Local
TOTAL
166.546,90
2.011.147,57
Altes en el Pressupost d'ingressos
Concepte
Descripció

Crèdit inicial

87000

-

Romanent
tresoreria
despeses
generals

Import
de
modificació (€)
166.546,90

TOTAL

166.546,90

la Crèdit definitiu (€)
166.546,90

166.546,90

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel Sr. Batle, i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: dotze (12) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIBPSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i nou (9) vots en
contra dels grups municipals del Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), Ciudadanos-Partido de la
ciudadanía (CS), Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB) i VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
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Seguidament, i a proposta del Sr. Batle, els reunits s’avenen al debat conjunt dels punts següents 4, 5, 6, 7 i
8.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR INICIALMENT LA
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUSEU D'INCA
Els reunits consideren el Dictamen de data 16 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d’Administració general interina en relació amb la dissolució i
liquidació de l’Organisme Autònom Local Museu d’Inca.
VIST l’expedient COR 2019/689 tramitat per a la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local Museu
d’Inca.
VIST que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Inca de data 4 de desembre de 2017 va ser aprovada la
constitució de l’Organisme Autònom Museu d’Inca, amb la finalitat de divulgar i d’estudiar, i també
d’aprofundir-hi, els segments de la història d’Inca (pell, calçat i marroquineria, i també etnografia general i
qualsevol tipus de manifestació considerada d’interès).
La gestió directa d’aquest servei mitjançant la modalitat d’organisme autònom implica una duplicitat en
determinades funcions, mentre que la gestió directa pel propi Ajuntament suposaria una millora en l’eficàcia i
eficiència en la prestació del servei, així com una major coordinació i economia procedimental i la millora
aplicació dels principis de sostenibilitat i austeritat pressupostària i, en definitiva, l’aplicació òptima dels
recursos de la hisenda local, el que es detallarà a l’informe emès per l’interventor municipal.
Davant aquesta situació i per una major eficiència dels recursos públics es planteja la dissolució de
l’Organisme, subrogant-se l’Ajuntament en els seus drets i obligacions.
Tot això unit al fet que l’OA apareix inactiu, no realitzant cap de les funcions ni assumint cap dels fins i
objectius que té encomanats, segons les previsions dels seus Estatuts.
Per l’anterior, en data 13 de setembre de 2019, el Consell d’Administració de l’OA Museu d’Inca va acordar la
dissolució i liquidació de l’OA, i va proposar al Ple d’Inca la seva aprovació amb efectes d’1 de gener de 2020.
VISTA la Providència de la Batlia de data 13 de setembre de 2019, per la qual, atenent l’acord del Consell
d’Administració de l’OA, ordena la iniciació de l’expedient administratiu de dissolució i liquidació de
l’Organisme Autònom Museu d’Inca, depenent de l’Ajuntament d’Inca.
VIST l’informe favorable de legalitat emès pel secretari accidental, de data 16 de setembre de 2019, el qual
consta a l’expedient.
VIST l’informe favorable emès per l’interventor, de data 16 de setembre de 2019, el qual consta a l’expedient.
ATÈS que, en defecte de previsió específica de caràcter local, de conformitat amb allò previst als articles
22.2.f) i 85.bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i amb la
remissió que l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
fa a la legislació bàsica estatal, correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió dels
serveis i la creació, modificació o supressió dels organismes autònoms.
ATÈS que la supressió dels organismes autònoms exigeix els mateixos tràmits que la seva creació, havent de
seguir-se el procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local per a les ordenances municipals, igualment previst a l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
6

municipal i de règim local de les Illes Balears. Tot això tenint en compte que els Estatuts de l’OA tan sols
disposen, quant a l’extinció de l’OA: ‘Art. 32. L’OA podrà dissoldre’s per acord del Ple de l’Ajuntament d’Inca.
En cas de dissolució, l’Ajuntament serà successor universal de l’OA.’
ATÈS que, en compliment d’allò previst a l’article 88.2 del Reglament de serveis de les corporacions locals
aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 i l’Ajuntament se subrogarà en tots els drets i obligacions de
l’Organisme Autònom la dissolució del qual s’acordi, en aquest cas, de l’Organisme Autònom Museu d’Inca.
En aquest sentit, entre les matèries més destacables de l’extinció de l’OA podem assenyalar:
En matèria de personal.
La dissolució i liquidació dels organismes autònoms implica la subrogació del personal que presta serveis en
aquests.
Actualment l’organisme autònom no disposa de personal.
En matèria de contractació.
Igualment, a dia d’avui no existeixen cap contracte del que en sigui titular l’OA.
En matèria de comptabilitat i règim patrimonial.
Una vegada adoptat l’acord de dissolució, es procedirà a dur a efecte la mateixa, integrant la comptabilitat de
l’Organisme dins de la de l’Ajuntament. A aquest efecte, considerem que, per realitzar aquestes tasques de
consolidació de la comptabilitat de l’Organisme Autònom, és convenient seguir les següents actuacions:
Fixar com a data d’efecte de la dissolució la de 31 de desembre de 2019, realitzant la consolidació
amb efecte a 1 de gener de 2020.
L’Organisme Autònom, abans del tancament, ha de procedir al pagament material de totes les
obligacions pendents de pagament i, sempre que resulti possible, al cobrament dels drets
liquidats pendents de cobrament.
A 1 de gener de 2020 es produirà la consolidació comptable que bàsicament consisteix en el següent:
S’extingeix l’adscripció o cessió de béns que l’Ajuntament hagués realitzat a favor de l’Organisme
Autònom, realitzant els assentaments comptables conseqüència de l’extinció esmentada.
Si l’OA tengués actius fixos en propietat, aquests passaran a l’Ajuntament, comptabilitzant-se
amb la seva amortització acumulada.
Prèvia redacció de l’Acta d’Arqueig, els saldos dels comptes corrents existents en les Entitats
Financeres i de Caixa, es transferiran a l’Ajuntament, cancel·lant-se els comptes financers de
l’Organisme Autònom Local.
Es procedirà a la liquidació d’obligacions pendents de pagaments i els drets pendents de
cobrament de l’OA a 31 de desembre.
Es traspassaran els saldos deutors i creditors dels conceptes no pressupostaris a 31 de
desembre, a la comptabilitat de l’Ajuntament.
A l’últim, els crèdits i dèbits existents entre l’Ajuntament i OA, s’extingiran per confusió, en
coincidir en una mateixa persona la naturalesa de creditor i deutor, amb les anotacions
comptables corresponents.
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d) Tots els béns adscrits a l’Organisme Autònom revertiran al patrimoni municipal, així com tots aquells que
hagi adquirit per qualsevol títol legítim, i els recursos i drets que pogués disposar en el moment de la
dissolució. En aquest sentit, significar que no hi ha cap bé immoble adscrit a l’OA.
CONSIDERANT que en el Pressupost de l’Ajuntament d’Inca del proper exercici hauran de dotar-se els
crèdits necessaris per assumir les corresponents obligacions.
Per tot l’exposat, la que subscriu sotmet el present Informe-proposta favorable a la consideració del president
de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern perquè, si és procedent, s’elevi a la consideració del Ple
de l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. L’APROVACIÓ INICIAL de la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local Museu d’Inca,
amb efectes de dissolució amb efectes d’1 de gener de 2020.
SEGON. L’ASSUMPCIÓ PER L’AJUNTAMENT de la gestió del Museu d’Inca, amb data 1 de gener de 2020,
baix la modalitat de gestió directe pel propi Ajuntament, adscrit a la Regidoria del Museu del Calçat i de la
Indústria.
TERCER. L’Ajuntament d’Inca SUCCEIRÀ al mateix amb caràcter universal, subrogant-se en tots els drets i
obligacions que, després de la dissolució de l’OA Museu d’Inca, quedin pendents.
QUART. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2019,
S’INCORPORARAN al Pressupost municipal.
CINQUÈ. PROCEDIR AL TANCAMENT I CANCEL·LACIÓ dels comptes bancaris a nom de l’OA Museu
d’Inca.
SISÈ. LA REVERSIÓ, en data 1 de gener de 2020, de tots els béns municipals que van ser adscrit a l’OA Inca
Ràdio per el compliment de les seves finalitats i la correcta prestació del servei, així com tots aquells que hagi
adquirit per qualsevol títol legítim, els quals es consideraran desadscrits, així com els recursos i drets que
pugui disposar en el moment de la seva dissolució.
SETÈ. L’ASSUMPCIÓ per part de l’Ajuntament de tots els drets i obligacions contractuals derivats de
contractes d’obres, serveis, subministraments, convenis i qualsevol altre vigent en la data de dissolució.
VUITÈ. FACULTAR el president de l’OA Museu d’Inca per coordinar totes les operacions materials
necessàries per a la transferència dels mitjans humans i materials adscrits al servei que s’assumeix baix la
gestió directa, i realitzar les oportunes gestions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Institut
Nacional de Seguretat Social i qualsevol altres organismes en què aquestes siguin procedents.
NOVÈ. FACULTAR el batle per a la signatura de quants documents siguin necessaris per formalitzar el
present acord.
DESÈ. EXPOSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
ONZÈ. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat definitivament el reglament sense
necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei Municipal i de Règim Local
de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada Llei."
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: onze (12) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB8

PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); set (7) vots en
contra dels grups municipals Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actúa
Baleares); i dos (2) vots d’abstenció dels grups municipals de Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i
Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR INICIALMENT LA
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM INCA RÀDIO
Els reunits consideren el Dictamen de data 16 de setembre de 2019 que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet la Tècnica d’Administració General interina en relació amb la dissolució i
liquidació de l’Organisme Autònom Inca Ràdio
VIST l’expedient COR 2019/687 tramitat per a la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local Inca
Ràdio.
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Inca de data 2 de març de 1995 va ser aprovada la constitució de
l’Organisme Autònom Inca Ràdio, amb la finalitat de gestionar els serveis municipals de radiofusió en FM.
La gestió directa d’aquest servei mitjançant la modalitat d’organisme autònom implica una duplicitat en
determinades funcions, mentre que la gestió directa pel propi Ajuntament suposaria una millora en l’eficàcia i
eficiència en la prestació del servei, així com una major coordinació i economia procedimental i la millora
aplicació dels principis de sostenibilitat i austeritat pressupostària i, en definitiva, l’aplicació òptima dels recurs
de la Hisenda Local, el que es detallarà a l’informe emès per l’Interventor municipal.
Davant aquesta situació i per una major eficiència dels recursos públics es planteja la dissolució de
l’organisme, subrogant-se l’Ajuntament en els seus drets i obligacions.
Tot això unit al fet que l’OA apareix inactiu, no realitzant cap de les funcions ni assumint cap dels fins i
objectius que té encomanats, segons les previsions dels seus Estatuts.
Per l’anterior, en data 13 de setembre de 2019, la Junta de Govern de l’OA Inca Ràdio va acordar la dissolució
i liquidació de l’OA, i va proposar al Ple d’Inca la seva aprovació amb efectes d’1 de gener de 2020.
VISTA la Providència de la Batlia de data 13 de setembre de 2019, per la qual, atenent l’acord de la Junta de
Govern de l’OA, ordena la iniciació de l’expedient administratiu de dissolució i liquidació de l’Organisme
Autònom Inca Ràdio, depenent de l’Ajuntament d’Inca.
VIST l’informe favorable de legalitat emès pel secretari accidental, de data 16 de setembre de 2019, el qual
consta a l’expedient.
VIST l’informe favorable emès per l’interventor, de data 16 de setembre de 2019, el qual consta a l’expedient.
ATÈS que, en defecte de previsió específica de caràcter local, de conformitat amb allò previst als articles
22.2.f) i 85.bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i amb la
remissió que l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
fa a la legislació bàsica estatal, correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió dels
serveis i la creació, modificació o supressió dels organismes autònoms.
ATÈS que la supressió dels organismes autònoms exigeix els mateixos tràmits que la seva creació, havent de
seguir-se el procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
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local per a les ordenances municipals, igualment previst a l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears. Tot això tenint en compte que els Estatuts de l’OA tan sols
disposen, quant a l’extinció de l’OA: ‘Art. 40.
1. L’organisme autònom podrà dissoldre’s quan així ho acordi el Ple de l’Ajuntament, després que la Junta de
Govern de l’organisme autònom n’hagi informat.
2. En dissoldre’s l’organisme autònom, l’Ajuntament el succeirà universalment i el seu patrimoni, amb tots els
increments i aportacions que figurin en l’actiu, revertirà íntegrament en la corporació municipal.’
ATÈS que, en compliment d’allò previst a l’article 88.2 del Reglament de serveis de les corporacions locals
aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 i l’Ajuntament se subrogarà en tots els drets i obligacions de
l’Organisme Autònom la dissolució del qual s’acordi, en aquest cas, de l’Organisme Autònom Inca Ràdio. En
aquest sentit, entre les matèries més destacables de l’extinció de l’OA podem assenyalar:
En matèria de personal.
La dissolució i liquidació dels organismes autònoms implica la subrogació del personal que presta serveis en
aquests.
Actualment l’organisme autònom no disposa de personal.
En matèria de contractació.
Igualment, a dia d’avui no existeixen cap contracte del que en sigui titular l’OA.
En matèria de comptabilitat i règim patrimonial.
Una vegada adoptat l’acord de dissolució, es procedirà a dur a efecte la mateixa, integrant la comptabilitat de
l’Organisme dins de la de l’Ajuntament. A aquest efecte, considerem que, per realitzar aquestes tasques de
consolidació de la comptabilitat de l’Organisme Autònom, és convenient seguir les següents actuacions:
Fixar com a data d’efecte de la dissolució la de 31 de desembre de 2019, realitzant la consolidació
amb efecte a 1 de gener de 2020.
L’Organisme Autònom, abans del tancament, ha de procedir al pagament material de totes les
obligacions pendents de pagament i, sempre que resulti possible, al cobrament dels drets
liquidats pendents de cobrament.
A 1 de gener de 2020 es produirà la consolidació comptable que bàsicament consisteix en el següent:
S’extingeix l’adscripció o cessió de béns que l’Ajuntament hagués realitzat a favor de l’Organisme
Autònom, realitzant els assentaments comptables conseqüència de l’extinció esmentada.
Si l’OA tingués actius fixos en propietat, aquests passaran a l’Ajuntament, comptabilitzant-se amb
la seva amortització acumulada.
Prèvia redacció de l’Acta d’Arqueig, els saldos dels comptes corrents existents en les entitats
financeres i de caixa, es transferiran a l’Ajuntament, cancel·lant-se els comptes financers de
l’Organisme Autònom Local.
Es procedirà a la liquidació d’obligacions pendents de pagaments i els drets pendents de
cobrament de l’OA a 31 de desembre.
Es traspassaran els saldos deutors i creditors dels conceptes no pressupostaris a 31 de
desembre, a la comptabilitat de l’Ajuntament.
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Per últim, els crèdits i dèbits existents entre l’Ajuntament i OA, s’extingiran per confusió, en
coincidir en una mateixa persona la naturalesa de creditor i deutor, amb les anotacions
comptables corresponents.
d) Tots els béns adscrits a l’Organisme Autònom revertiran al patrimoni municipal, així com tots aquells que
hagi adquirit per qualsevol títol legítim, i els recursos i drets que pogués disposar en el moment de la
dissolució. En aquest sentit, significar que no hi ha cap bé immoble adscrit a l’OA.
e) Per altra banda, fer constar que l’Ajuntament d’Inca té atorgada la llicència per a la prestació del servei de
comunicació audiovisual radiofònica mitjançant ones hertzianes terrestres a l’àmbit d’Inca i en la freqüència
107.5 MHz. El termini de vigència d’aquesta llicència és fins dia 21 d’octubre de 2025.
CONSIDERANT que en el Pressupost de l’Ajuntament d’Inca del proper exercici hauran de dotar-se els
crèdits necessaris per assumir les corresponents obligacions.
Per tot l’exposat, la que subscriu sotmet el present informe-proposta favorable a la consideració de la
Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern perquè, si és procedent, s’elevi a la consideració del Ple de
l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. L’APROVACIÓ INICIAL de la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local Inca Ràdio, amb
efectes d’1 de gener de 2020.
SEGON. L’ASSUMPCIÓ PER L’AJUNTAMENT de les gestions municipals de radiofusió en FM, amb data 1 de
gener de 2020, baix la modalitat de gestió directe pel propi Ajuntament, adscrit a la Regidoria de Comunicació.
TERCER. L’Ajuntament d’Inca SUCCEIRÀ al mateix amb caràcter universal, subrogant-se en tots els drets i
obligacions que, després de la dissolució de l’OA Inca Ràdio, quedin pendents.
QUART. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2019,
S’INCORPORARAN al Pressupost municipal.
CINQUÈ. PROCEDIR AL TANCAMENT I CANCEL·LACIÓ dels comptes bancaris a nom de l’OA Inca Ràdio.
SISÈ. LA REVERSIÓ, en data 1 de gener de 2020, de tots els béns municipals que van ser adscrit a l’OA
Inca Ràdio per el compliment de les seves finalitats i la correcta prestació del servei, així com tots aquells que
hagi adquirit per qualsevol títol legítim, els quals es consideraran desadscrits, així com els recursos i drets que
pugui disposar en el moment de la seva dissolució.
SETÈ. L’ASSUMPCIÓ per part de l’Ajuntament de tots els drets i obligacions contractuals derivats de
contractes d’obres, serveis, subministraments, convenis i qualsevol altre vigent en la data de dissolució.
VUITÈ. FACULTAR el president de l’OA Inca Ràdio per coordinar totes les operacions materials necessàries
per a la transferència dels mitjans humans i materials adscrits al servei que s’assumeix baix la gestió directa, i
realitzar les oportunes gestions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Institut Nacional de
Seguretat Social i qualsevol altres organismes en què aquestes siguin procedents.
NOVÈ. FACULTAR el batle per a la signatura de quants documents siguin necessaris per formalitzar el
present acord.
DESÈ. EXPOSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
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ONZÈ. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat definitivament el reglament sense
necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei municipal i de règim local
de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada Llei."
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: dotze (12) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIBPSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); vuit (8) vots en
contra del grups municipals del Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actúa
Baleares) i Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS); i un (1) vot d’abstenció del grup municipal d’Unidas
Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR INICIALMENT LA
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LLAR D'INFANTS D'INCA
Els reunits consideren el Dictamen de data 16 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d’Administració general interina en relació amb la dissolució i
liquidació de l’Organisme Autònom Local Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca
VIST l’expedient COR 2019/684 tramitat per a la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local
Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca.
VIST que, tal com disposen els seus Estatuts, amb la finalitat de dur a terme totes les gestions convenients o
necessàries conduents a la prestació del servei municipal d’Escoles Infantils, es va constituir l’organisme
autònom denominat Fundació Pública del Servei Municipal d’Escoles Infantils d’Inca, amb personalitat
jurídica.
La gestió directa d’aquest servei mitjançant la modalitat d’organisme autònom implica una duplicitat en
determinades funcions, mentre que la gestió directa pel propi Ajuntament suposaria una millora en l’eficàcia i
eficiència en la prestació del servei, així com una major coordinació i economia procedimental i la millora
aplicació dels principis de sostenibilitat i austeritat pressupostària i, en definitiva, l’aplicació òptima dels recurs
de la hisenda local, el que es detallarà a l’informe emès per l’Interventor municipal.
Davant aquesta situació i per una major eficiència dels recursos públics es planteja la dissolució de
l’organisme, subrogant-se l’Ajuntament en els seus drets i obligacions.
Per l’anterior, en data 13 de setembre de 2019, el Consell d’Administració de l’OA Fundació Pública del Servei
Municipal Llar d’Infants d’Inca va acordar la dissolució i liquidació de l’OA, i va proposar al Ple d’Inca la seva
aprovació amb efectes d’1 de gener de 2020.
VISTA la Providència de la Batlia de data 13 de setembre de 2019, per la qual, atenent l’acord del Patronat,
ordena la iniciació de l’expedient administratiu de dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Fundació
Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca depenent de l’Ajuntament d’Inca.
VIST l’informe favorable de legalitat emès pel secretari accidental, de data 16 de setembre de 2019, el qual
consta a l’expedient.
VIST l’informe favorable emès per l’interventor, de data 16 de setembre de 2019, el qual consta a l’expedient.
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ATÈS que, en defecte de previsió específica de caràcter local, de conformitat amb allò previst als articles
22.2.f) i 85.bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i amb la
remissió que l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
fa a la legislació bàsica estatal, correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió dels
serveis i la creació, modificació o supressió dels organismes autònoms.
ATÈS que la supressió dels organismes autònoms exigeix els mateixos tràmits que la seva creació, havent de
seguir-se el procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local per a les ordenances municipals, igualment previst a l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears. Tot això tenint en compte que els Estatuts de l’OA tan sols
disposen, quant a l’extinció de l’OA: ‘Art. 26. Quan per disposició legal o per voluntat de la corporació se
suprimeixi o modifiqui la Fundació, els béns cedits en ús, retornaran al Patrimoni de la corporació, si hagués
romanent o actiu una vegada practicada la liquidació de tots els béns, drets i accions.
Art. 27. Quan es tracti de béns de procedència particular afectats d’una manera concreta a un determinat
objectiu, haurà de subjectar-se a l’establert en la donació o negoci fundacional. De no existir previsions, es
destinaran els béns a fins anàlegs als inicialment prevists, en benefici del Municipi.
Art. 28. Els presents Estatuts solament podran ser modificats o derogats mitjançant acord del Ple Municipal de
la ciutat d’Inca, adoptat amb la majoria legal dels components.’
ATÈS que, en compliment d’allò previst a l’article 88.2 del Reglament de serveis de les corporacions locals
aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 i l’Ajuntament se subrogarà en tots els drets i obligacions de
l’Organisme Autònom la dissolució del qual s’acordi, en aquest cas, de l’Organisme Autònom Fundació
Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca. En aquest sentit, entre les matèries més destacables de
l’extinció de l’OA, podem assenyalar:
En matèria de personal.
La dissolució i liquidació dels organismes autònoms implica la subrogació del personal que presta serveis en
aquests. En conseqüència, el personal adscrit a l’OA s’integrarà en l’organització municipal respectant i
conservant les seves condicions laborals i contractuals, i causarà alta en el compte de cotització de la
seguretat social d’aquest Ajuntament.
Per això, en el mateix acord de dissolució i liquidació de l’OA s’ha d’incloure la subrogació del tot el personal
que presta els seus serveis en aquest, i que en la data d’entrada en vigor de l’acord passarà a prestar els
seus serveis a aquest Ajuntament.
Tot el personal adscrit a l’OA és personal laboral. La plantilla de l’OA està integrada pel següent personal,
indicant la classificació i procedència de cada empleat/ada:
LLOC
Plantilla
Plantilla
Plantilla
Plantilla
Plantilla
Plantilla

CATEGORIA
CONTRACTE
ANTIGUITAT
EDUCADORA
Indefinit no fixo-16/10/1984
INFANTIL
jornada completa*
EDUCADORA
Indefinit no fixo-07/11/1984
INFANTIL
jornada completa*
PROFESSORA Indefinit no fixo-11/12/1987
INFANTIL
jornada completa*
EDUCADORA
Fixo-jornada
18/09/1990
INFANTIL
completa
EDUCADORA
Interinitat-jornada 14/04/1997
INFANTIL
completa
OPERÀRIA
DEFixo-jornada
01/09/1999
NETEJA
completa
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Plantilla

EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
PROFESSORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADOR
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
EDUCADORA
INFANTIL
CUINERA

Fixo-jornada
19/06/2000
completa
Plantilla
Interinitat-jornada 08/11/2001
completa
Plantilla
Interinitat-jornada 03/09/2002
completa
Plantilla
Fixo-jornada
18/09/1995
completa
Plantilla
Fixo-jornada
28/08/2008
completa
Plantilla
Interinitat-jornada 29/08/2008
completa
Plantilla
Interinitat-jornada 31/01/2005
completa
Plantilla
Interinitat-jornada 26/10/2009
completa
Plantilla
Interinitat-jornada 26/10/2009
completa
Plantilla
Interinitat-jornada 26/10/2009
completa
Plantilla
Interinitat-jornada 05/10/2009
completa
Sustituta
Interinitat-jornada 07/02/2019
completa
Sustituta
Interinitat-jornada 25/02/2019
completa
Substituta
Fix-jornada
01/01/2003
completa
* Indefinit no fix. Atesa la jurisprudència del Tribunal Suprem (STS07/10/1996, STS 30/12/1996, STS20 i
21/01/1998) tenen aquesta consideració aquelles situacions en què no s’han respectat els principis d’accés a
l’administració pública i/o que s’han realitzat contractacions temporals que s’han perllongat en el temps més
enllà dels límits temporals legals fixats per les distintes modalitats del contracte. En el sector públic la
contractació temporal sense la superació d’un procés selectiu i/o que s’hagi allargat en el temps més enllà
dels límits temporals legals previstos per la modalitat de contractació de duració determinada no atorga la
condició de fix en plantilla, ja que això suposaria deixar sense contingut l’exigència dels principis recollits als
arts. 14, 23 i 103 de la Constitució. En lloc d’això, els treballadors que es troben a aquesta situació
adquireixen la condició d’indefinits no fixos en el mateix lloc de treball fins que la plaça sigui coberta de forma
reglamentària, moment en el qual si el treballador indefinit no supera el procés selectiu s’extingirà la relació
laboral.
A aquest personal laboral li resulta d’aplicació, en els termes concretats en el Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), la
legislació laboral i la resta de normes convencionalment aplicables, així com els preceptes de l’esmentat
Estatut que així ho disposin.
El règim administratiu del personal relacionat anteriorment s’assimila a la situació de servei actiu a
l’Ajuntament, havent de respectar els drets que tenguessin consolidats. En aquest sentit, es respectarà la
modalitat reconeguda en els seus respectius contractes, així com els seus drets i, al mateix temps, exigint les
seves obligacions que, fins ara, tenien adquirides. Això és, es mantendrà el mateix règim jurídic pel qual es
regia la seva relació laboral.
Finalment, cal fer constar que no es exigible en aquest cas la negociació col·lectiva, atès que el personal
adscrit a l’OA Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca es regeix pel Conveni col·lectiu del
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personal laboral de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant acord del Ple de data 26 de novembre de 2004, pel qual
s’acordà la inclusió d’aquest personal a l’àmbit d’aplicació de l’esmentat Conveni.
En matèria de contractació
L’Ajuntament, en succeir a títol universal en els drets i obligacions derivades de les relacions jurídiques
contractuals de l’Administració Instrumental, haurà d’establir els crèdits pressupostaris necessaris per atendre
els compromisos futurs de les mateixes, llevat de si concorregués causa legal o contractual d’extinció dels
contractes o convenis vigents.
Els contractes que actualment té formalitzat la Fundació Pública del Servei Municipal d’Escoles Infantils d’Inca
són:
Contracte de concessió de serveis consistent en la gestió de la cuina del centre educatiu de primer cicle
d’educació de l’escola infantil Toninaina, amb l’entitat Eurest Colectividades SL.
En matèria de comptabilitat i règim patrimonial
Una vegada adoptat l’acord de dissolució, es procedirà a dur-la a efecte, integrant la comptabilitat de
l’Organisme dins de la de l’Ajuntament. A aquest efecte, consideram que, per realitzar aquestes tasques de
consolidació de la comptabilitat de l’Organisme Autònom, és convenient seguir les següents actuacions:
Fixar com a data d’efecte de la dissolució la de 31 de desembre de 2019, realitzant la consolidació
amb efecte a 1 de gener de 2020.
L’Organisme Autònom, abans del tancament, ha de procedir al pagament material de totes les
obligacions pendents de pagament i, sempre que resulti possible, al cobrament dels drets
liquidats pendents de cobrament.
A 1 de gener de 2020 es produirà la consolidació comptable que bàsicament consisteix en el següent:
S’extingeix l’adscripció o cessió de béns que l’Ajuntament hagués realitzat a favor de l’Organisme
Autònom, realitzant els assentaments comptables conseqüència de l’extinció esmentada.
Si l’OA tingués actius fixos en propietat, aquests passaran a l’Ajuntament, comptabilitzant-se amb
la seva amortització acumulada.
Prèvia redacció de l’Acta d’Arqueig, els saldos dels comptes corrents existents en les Entitats
Financeres i de Caixa, es transferiran a l’Ajuntament, cancel·lant-se els comptes financers de
l’Organisme Autònom Local.
Es procedirà a la liquidació d’obligacions pendents de pagaments i els drets pendents de
cobrament de l’OA a 31 de desembre.
Es traspassaran els saldos deutors i creditors dels conceptes no pressupostaris a 31 de
desembre, a la comptabilitat de l’Ajuntament.
Finalment, els crèdits i dèbits existents entre l’Ajuntament i OA, s’extingiran per confusió, en
coincidir en una mateixa persona la naturalesa de creditor i deutor, amb les anotacions
comptables corresponents.
d) El servei consistent en gestionar la prestació del servei d’Escoles Infantils es passaria a denominar ‘servei
municipal d’Escoles Infantils’ adscrit a la Regidoria d'Educació. Aquest servei es seguirà prestant a l’edifici
Guarderia Toninaina, situat a l’avinguda Raiguer, núm. 167, amb núm. d’inventari 30A, de titularitat de
l’Ajuntament.
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e) Tot els béns adscrits a l’OA revertiran al patrimoni municipal, així com tots aquells que hagi adquirit per
qualsevol títol legítim, i els recursos i drets que pogués disposar en el moment de la dissolució. En aquest
sentit, significar que no hi ha cap bé immoble adscrit a l’OA.
CONSIDERANT que en el Pressupost de l’Ajuntament d’Inca del proper exercici hauran de dotar-se els
crèdits necessaris per assumir les corresponents obligacions.
Per tot l’exposat, la que subscriu sotmet el present informe-proposta favorable a la consideració de la
Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern perquè, si és procedent, s’elevi a la consideració del Ple de
l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. L’APROVACIÓ INICIAL de la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local «Fundació
Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca», amb efectes d’1 de gener de 2020.
SEGON. L’ASSUMPCIÓ PER L’AJUNTAMENT de les gestions conduents a la prestació del servei d’Escoles
Infantil, amb data 1 de gener de 2020, baix la modalitat de gestió directe pel propi Ajuntament, adscrit a la
Regidoria d’Educació.
TERCER. L’Ajuntament d’Inca SUCCEIRÀ al mateix amb caràcter universal, subrogant-se en tots els drets i
obligacions que, després de la dissolució de l’OA Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca,
quedin pendents.
QUART. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2019,
S’INCORPORARAN al Pressupost municipal.
CINQUÈ. PROCEDIR AL TANCAMENT I CANCEL·LACIÓ dels comptes bancaris a nom de l’OA Fundació
Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca.
SISÈ. SUBROGAR la totalitat de la plantilla de l’OA Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants
d’Inca, INTEGRANT la mateixa a la plantilla de l’Ajuntament, amb efectes de l’1 de gener de 2020 i amb
reconeixement de la seva categoria professional, nivells retributius, condicions de treball, antiguitat i qualsevol
altre aspecte referent al seu règim jurídic.
SETÈ. LA REVERSIÓ, en data 1 de gener de 2020, de tots els béns municipals que van ser adscrit a l’OA
Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca per el compliment de les seves finalitats i la
correcta prestació del servei, així com tots aquells que hagi adquirit per qualsevol títol legítim, els quals es
consideraran desadscrits, així com els recursos i drets que pugui disposar en el moment de la seva dissolució.
VUITÈ. L’ASSUMPCIÓ per part de l’Ajuntament de tots els drets i obligacions contractuals derivats de
contractes d’obres, serveis, subministraments, convenis i qualsevol altre vigent en la data de dissolució.
NOVÈ. FACULTAR el president de l’OA Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca per
coordinar totes les operacions materials necessàries per a la transferència dels mitjans humans i materials
adscrits al servei que s’assumeix baix la gestió directa, i realitzar les oportunes gestions davant l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, l’Institut Nacional de Seguretat Social i qualsevol altres organismes en què
aquestes siguin procedents.
DESÈ. FACULTAR el batle per a la signatura de quants documents siguin necessaris per formalitzar el
present acord.
ONZÈ. EXPOSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
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DOTZÈ. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat definitivament el reglament sense
necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei Municipal i de Règim Local
de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada Llei."
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: onze (12) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIBPSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); set (7) vots en
contra del grups municipals del Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI) i VOX-Baleares (VOX-Actúa
Baleares); i dos (2) vots d’abstenció dels grups municipals de Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i
Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR INICIALMENT LA
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM ANTONI TORRANDELL
Els reunits consideren el Dictamen de data 16 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d’Administració General interina en relació amb la dissolució i
liquidació de l’Organisme Autònom Escola de Música Antoni Torrandell
VIST l’expedient COR 2019/683 tramitat per a la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local Antoni
Torrandell.
VIST que, amb la finalitat de promoure, practicar i fomentar l’activitat musical, el Ple de l’Ajuntament d’Inca, en
data 2 de març de 1995 va acordar la creació de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell.
La gestió directa d’aquest servei mitjançant la modalitat d’organisme autònom implica una duplicitat en
determinades funcions, mentre que la gestió directa pel propi Ajuntament suposaria una millora en l’eficàcia i
eficiència en la prestació del servei, així com una major coordinació i economia procedimental i la millora
aplicació dels principis de sostenibilitat i austeritat pressupostària i, en definitiva, l’aplicació òptima dels recurs
de la hisenda local, el que es detallarà a l’informe emès per l’interventor municipal.
Davant aquesta situació i per una major eficiència dels recursos públics es planteja la dissolució de
l’organisme, subrogant-se l’Ajuntament en els seus drets i obligacions.
Per l’anterior, en data 13 de setembre de 2019, el Consell d’Administració de l’OA de Música Antoni Torrandell
va acordar la dissolució i liquidació de l’OA,i va proposar al Ple d’Inca la seva aprovació amb efectes d’1 de
gener de 2020.
VISTA la Providència de la Batlia de data 13 de setembre de 2019, per la qual, atenent l’acord del Patronat,
ordena la iniciació de l’expedient administratiu de dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom de Música
Antoni Torrandell depenent de l’Ajuntament d’Inca.
VIST l’informe favorable de legalitat emès pel secretari accidental, de data 16 de setembre de 2019, el qual
consta a l’expedient.
VIST l’informe favorable emès per l’interventor, de data 16 de setembre de 2019, el qual consta a l’expedient.
ATÈS que, en defecte de previsió específica de caràcter local, de conformitat amb allò previst als articles
22.2.f) i 85.bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i amb la
remissió que l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
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fa a la legislació bàsica estatal, correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió dels
serveis i la creació, modificació o supressió dels organismes autònoms.
ATÈS que la supressió dels organismes autònoms exigeix els mateixos tràmits que la seva creació, havent de
seguir-se el procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local per a les ordenances municipals, igualment previst a l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.
ATÈS que, en compliment d’allò previst a l’article 88.2 del Reglament de serveis de les corporacions locals
aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 i l’Ajuntament se subrogarà en tots els drets i obligacions de
l’Organisme Autònom la dissolució del qual s’acordi, en aquest cas, de l’Organisme Autònom Antoni
Torrandell. En aquest sentit, entre les matèries més destacables de l’extinció de l’Organisme Autònom Local,
podem assenyalar:
En matèria de personal
La dissolució i liquidació dels organismes autònoms implica la subrogació del personal que presta serveis en
els mateixos. En conseqüència, el personal adscrit a l’OA s’integrarà en l’organització municipal respectant i
conservant les seves condicions laborals i contractuals, i causarà alta en el compte de cotització de la
seguretat social d’aquest Ajuntament.
Per això, en el mateix acord de dissolució i liquidació de l’OA s’ha d’incloure la subrogació del tot el personal
que presta els seus serveis en el mateix, i que en la data d’entrada en vigor de l’acord passarà a prestar els
seus serveis a aquest Ajuntament.
Tot el personal adscrit a l’OA és personal laboral. La plantilla de l’OA està integrada pel següent personal,
indicant la classificació i procedència de cada empleat/ada:
LLOC
Plantilla
Plantilla
Plantilla
Plantilla
Substituta

CATEGORIA
DIRECTOR

CONTRACTE
ANTINIGUITAT
Interinitat-Jornada 01/10/2006
Completa
AUXILIAR
Indefinit no fixo-01/01/2006
ADMINISTRATIVA jornada completa*
PROF. VIOLI IInterinitat-Jornada 08/10/2004
VIOLA
Parcial
PROF.
FLAUTAInterinitat-Jornada 03/04/2009
TRAVESSERA
Parcial
AUXILIAR
Interinitat-Jornada 10/04/2019
ADMINISTRATIVA Parcial

* Indefinit no fix. Atesa la jurisprudència del Tribunal Suprem (STS07/10/1996, STS 30/12/1996, STS20 i
21/01/1998) tenen aquesta consideració aquelles situacions en què no s’han respectat els principis d’accés a
l’administració pública i/o que s’han realitzat contractacions temporals que s’han perllongat en el temps més
enllà dels límits temporals legals fixats per les distintes modalitats del contracte. En el sector públic la
contractació temporal sense la superació d’un procés selectiu i/o que s’hagi allargat en el temps més enllà
dels límits temporals legals previstos per la modalitat de contractació de duració determinada no atorga la
condició de fixo en plantilla ja que això suposaria deixar sense contingut l’exigència dels principis recollits als
arts. 14, 23 i 103 de la Constitució. En lloc d’això, els treballadors que es troben a aquesta situació
adquireixen la condició d’indefinits no fixos en el mateix lloc de treball fins que la plaça sigui coberta de forma
reglamentària, moment en el qual si el treballador indefinit no supera el procés selectiu s’extingirà la relació
laboral.
A aquest personal laboral li resulta d’aplicació, en els termes concretats en el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), la
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legislació laboral i la resta de normes convencionalment aplicables, així com els preceptes de l’esmentat
Estatut que així ho disposin.
El règim administratiu del personal relacionat anteriorment s’assimila a la situació de servei actiu a
l’Ajuntament, havent de respectar els drets que tinguessin consolidats. En aquest sentit, es respectarà la
modalitat reconeguda en els seus respectius contractes, així com els seus drets i, al mateix temps, exigint les
seves obligacions que, fins ara, tenien adquirides. Això és, es mantendrà el mateix règim jurídic pel qual es
regia la seva relació laboral.
Finalment, cal fer constar que no és exigible en aquest cas la negociació col·lectiva, atès que el personal
adscrit a l’OA Antoni Torrandell es regeix pel Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Inca,
mitjançant acord del Ple de data 26 de juliol de 2018, pel qual s’acordà la inclusió d’aquest personal a l’àmbit
d’aplicació de l’esmentat Conveni.
En matèria de contractació
L’Ajuntament, en succeir a títol universal en els drets i obligacions derivades de les relacions jurídiques
contractuals de l’Administració Instrumental, haurà d’establir els crèdits pressupostaris necessaris per atendre
els compromisos futurs de les mateixes, llevat de si concorregués causa legal o contractual d’extinció dels
contractes o convenis vigents. Actualment, està previst l’inici dins l’exercici 2019 de la nova licitació del servei
de professorat de l’Escola de Música Antoni Torrandell. Així mateix, hi ha subscrit un Conveni entre l’OA
Escola de Música Antoni Torrandell i l’Orquestra de Cambra de Mallorca, per fer assajos i concerts pedagògics
i un concert al Festival Inclàssic al mes de juny.
En matèria de comptabilitat i règim patrimonial
Una vegada adoptat l’acord de dissolució, es procedirà a dur-la a efecte, integrant la comptabilitat de
l’Organisme dins de la de l’Ajuntament. A aquest efecte, considerem que, per realitzar aquestes tasques de
consolidació de la comptabilitat de l’Organisme Autònom, és convenient seguir les següents actuacions:
Fixar com a data d’efecte de la dissolució la de 31 de desembre de 2019, realitzant la consolidació
amb efecte a 1 de gener de 2020.
L’Organisme Autònom, abans del tancament, ha de procedir al pagament material de totes les
obligacions pendents de pagament i, sempre que resulti possible, al cobrament dels drets
liquidats pendents de cobrament.
A 1 de gener de 2020 es produirà la consolidació comptable que bàsicament consisteix en el següent:
S’extingeix l’adscripció o cessió de béns que l’Ajuntament hagués realitzat a favor de l’Organisme
Autònom, realitzant els assentaments comptables conseqüència de l’extinció esmentada.
Si l’OA tingués actius fixos en propietat, aquests passaran a l’Ajuntament, comptabilitzant-se amb
la seva amortització acumulada.
Prèvia redacció de l’Acta d’Arqueig, els saldos dels comptes corrents existents en les Entitats
Financeres i de Caixa, es transferiran a l’Ajuntament, cancel·lant-se els comptes financers de
l’Organisme Autònom Local.
Es procedirà a la liquidació d’obligacions pendents de pagaments i els drets pendents de
cobrament de l’OA a 31 de desembre.
Es traspassaran els saldos deutors i creditors dels conceptes no pressupostaris a 31 de
desembre, a la comptabilitat de l’Ajuntament.

19

d) El servei consistent en promoure, practicar i fomentar l’activitat musical es passarà a denominar ‘Servei
municipal Conservatori Municipal d’Inca i Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell’, adscrit a la
Regidoria d’Educació. Aquest servei es seguirà prestant a l’edifici Casa de Cultura, situat al carrer de Can
Dureta, núm. 5, amb número d’inventari 5A, de titularitat de l’Ajuntament d’Inca.
Finalment, els crèdits i dèbits existents entre l’Ajuntament i OA, s’extingiran per confusió, en coincidir en una
mateixa persona la naturalesa de creditor i deutor, amb les anotacions comptables corresponents.
CONSIDERANT que en el Pressupost de l’Ajuntament d’Inca del proper exercici hauran de dotar-se els
crèdits necessaris per assumir les corresponents obligacions.
Per tot l’exposat, la que subscriu sotmet el present informe-proposta favorable a la consideració del president
de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern perquè, si és procedent, s’elevi a la consideració del Ple
de l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. L’APROVACIÓ INICIAL de la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local de Música Antoni
Torrandell, amb efectes d’1 de gener de 2020.
SEGON. L’ASSUMPCIÓ PER L’AJUNTAMENT del servei de promoció, pràctica i foment de l’activitat musical,
amb data 1 de gener de 2020, baix la modalitat de gestió directe pel propi Ajuntament, adscrit a la Regidoria
d’Educació.
TERCER. L’Ajuntament d’Inca SUCCEIRÀ al mateix amb caràcter universal, subrogant-se en tots els drets i
obligacions que, després de la dissolució de l’OA de Música Antoni Torrandell, quedin pendents.
QUART. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2019,
S’INCORPORARAN al Pressupost municipal.
CINQUÈ. PROCEDIR AL TANCAMENT I CANCEL·LACIÓ dels comptes bancaris a nom de l’OA de Música
Antoni Torrandell.
SISÈ. SUBROGAR la totalitat de la plantilla de l’OA de Música Antoni Torrandell, INTEGRANT la mateixa a la
plantilla de l’Ajuntament, amb efectes de l’1 de gener de 2020 i amb reconeixement de la seva categoria
professional, nivells retributius, condicions de treball, antiguitat i qualsevol altre aspecte referent al seu règim
jurídic.
SETÈ. LA REVERSIÓ, en data 1 de gener de 2020, de tots els béns municipals que van ser adscrit a l’OA de
Música Antoni Torrandell per el compliment de les seves finalitats i la correcta prestació del servei, així com
tots aquells que hagi adquirit per qualsevol títol legitimi, els quals es consideraran desadscrits, així com els
recursos i drets que pugui disposar en el moment de la seva dissolució.
VUITÈ. L’ASSUMPCIÓ per part de l’Ajuntament de tots els drets i obligacions contractuals derivats de
contractes d’obres, serveis, subministraments, convenis i qualsevol altre vigent en la data de dissolució.
NOVÈ. FACULTAR el president de l’OA de Música Antoni Torrandell per coordinar totes les operacions
materials necessàries per a la transferència dels mitjans humans i materials adscrits al servei que s’assumeix
baix la gestió directa, i realitzar les oportunes gestions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
l’Institut Nacional de Seguretat Social i qualsevol altres organismes en què aquestes siguin procedents.
DESÈ. FACULTAR el batle per a la signatura de quants documents siguin necessaris per formalitzar el
present acord.
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ONZÈ. EXPOSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
DOTZÈ. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat definitivament el reglament sense
necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei municipal i de règim local
de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada Llei."
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: onze (12) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIBPSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); set (7) vots en
contra del grups municipals del Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actúa
Baleares); i dos (2) vots d’abstenció dels grups municipals de Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i
Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR INICIALMENT LA
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDENCIA MIQUEL MIR
Els reunits consideren el Dictamen de data 16 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d’Administració General interina en relació amb la dissolució i
liquidació de l’Organisme Autònom Local Residència Miquel Mir
VIST l’expedient COR 2019/685 tramitat per a la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local
Residència Miquel Mir.
A l’any 1927 l’Ajuntament d’Inca va constituir la Casa de Socors i Cuna, que venia prestant serveis a persones
majors i nadons, si bé amb els anys es va atendre únicament persones majors. Amb la finalitat de donar més
eficàcia al servei, a l’any 1982 es reestructura l’organització, l’administració i la direcció de l’establiment creant
un organisme autònom, anomenat en aquells moments Fundació Pública del Servei de la Residència Miquel
Mir, que posteriorment passà a denominar-se Organisme Autònom Residència Miquel Mir. Mitjançant la dita
entitat i dins un immoble exclusivament municipal, posteriorment reformat i ampliat a altres immobles adquirits
ja per l’Organisme Autònom, l’Ajuntament venia prestant aquest servei de residència permanent per a
persones majors, fins que per acord de ple municipal en data de 28 de juny de 2018 i posterior subscripció de
conveni, el Consell Insular de Mallorca va assumir la titularitat i gestió del centre i servei de la Residència
Miquel Mir de l’Ajuntament.
Arran d’aquesta situació l’activitat de l’OA Residència Miquel Mir queda reduïda a l’administració del seu
patrimoni immobiliari, la major part del qual ha estat cedit el seu ús al Consell Insular per la prestació del
servei. Davant aquesta situació i per a una major eficiència dels recursos públics es planteja la dissolució de
l’Organisme.
Per l’anterior, en data 13 de setembre de 2019, el Patronat de l’OA Residència Miquel Mir va acordar la
dissolució i liquidació de l’OA, i va proposar al Ple d’Inca la seva aprovació amb efectes d’1 de gener de 2020.
VISTA la Providència de la Batlia de data 13 de setembre de 2019, per la qual, atenent l’acord del Patronat,
ordena la iniciació de l’expedient administratiu de dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Residència
Miquel Mir, depenent de l’Ajuntament d’Inca.
VIST l’informe favorable emès per l’interventor, de data 16 de setembre de 2019, el qual consta a l’expedient.
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VIST l’informe favorable de legalitat emès pel secretari accidental, de data 16 de setembre de 2019, el qual
consta a l’expedient. A aquest informe s’adjunta la memòria on es relacionen les propietats patrimonials de
l’OA, que són els següents:
En primer lloc, cal fer esment que la parcel·la inicial que dona lloc a la Residència Miquel Mir és propietat de
l'Ajuntament d'Inca, la qual està baix el núm 2 de l’inventari del patrimoni municipal, per tant no forma part del
patrimoni de l’Organisme Autònom:
Referència cadastral:
Titular:
Inscripció al Registre de la Propietat:

2568801DD9926N0001WL
Ajuntament d'Inca
P0702700F
1663
Llibre
177
Foli
229
Finques8439

Tom

El patrimoni de l’Organisme Autònom està constituït per les següents propietats:
Finca núm. 1 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
Titular:
Mir.
Inscripció al Registre de la Propietat:

2568802DD9926N0001AL
Organisme Autònom Residència Miquel
G07162175
3699
Llibre
Foli
Finca

Tom

Finca núm. 2 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:

530
151
290

2568803DD9926N0001BL
2568803DD9926N0002ZB
Organisme Autònom Residència Miquel

Titular:
Mir.
Inscripció al Registre de la Propietat:

G07162175
3537
Llibre
476
Foli
99
Finca
23006

Tom

Finca núm. 3 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
Titular:
Mir.
Inscripció al Registre de la Propietat:

2568804DD9926N0001YL
Organisme Autònom Residència Miquel
G07162175
3362
Llibre
Foli
Finca

Tom

Finca núm. 4 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
Titular:
Mir.

418
62
3800

2568805DD9926N0001GL
Organisme Autònom Residència Miquel

22

Inscripció al Registre de la Propietat:

G07162175
3267
Llibre
Foli
Finca

Tom

Finca núm. 5 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:

389
137
862

2568806DD9926N0001QL
2568806DD9926N0002WB
Organisme Autònom Residència Miquel

Titular:
Mir.

G07162175
Inscripció al Registre de la Propietat:
A)
URBANA

Tom
Llibre
Foli
Finca

3605
498
111
15698

B)

URBANA

Tom
Llibre
Foli
Finca

3605
498
115
10068

C)

URBANA

Tom
Llibre
Foli
Finca

3605
498
119
892

Finca núm. 6 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
Titular:
Mir.
Inscripció al Registre de la Propietat:

2568807DD9926N0001PL
Organisme Autònom Residència Miquel
G07162175
2807
Llibre
Foli
Finca

Tom

Finca núm. 7 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
Titular:
Mir.
Inscripció al Registre de la Propietat:

326
13
5396

2568808DD9926N0001LL
Organisme Autònom Residència Miquel
G07162175
3523
Llibre
Foli
Finca

Tom

Finca núm. 8 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
Titular:

471
153
4378

2567405DD9926N0001JL
Organisme Autònom Residència Miquel

Mir.
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Inscripció al Registre de la Propietat:

G07162175
3230
Llibre
Foli
Finca

Tom

Finca núm. 9 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:

379
116
5662

2568809DD9926N0001TL
2568809DD9926N0002YB
2568809DD9926N0003UZ
Organisme Autònom Residència Miquel

Titular:
Mir.
Inscripció al Registre de la Propietat:

G07162175
2968
Llibre
349
Foli
174
Finca
14487

Tom

Finca nº 10, 11 i 12. Baixes de l’inventari
Finca núm. 13 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
07027A01100329
Titular:
Organisme Autònom Residència Miquel Mir
G07162175
Inscripció al Registre de la Propietat:
Tom 2302
Llibre 250
Foli 238
Finques 13.966
Finca núm. 14. Baixa de l’inventari.
Finca núm. 15 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
2568416DD9926N0001WL
2568416DD9926N0002EB
2568416DD9926N0003RZ
Titular:
Organisme Autònom Residència Miquel Mir
G07162175
Inscripció al Registre de la Propietat:
Tom 1404
Llibre 150
Foli 118
Finques 1157

Finca núm. 16 d'ordre inventari Organisme Autònom
Referència cadastral:
2171102DD9927S0001QZ
2171102DD9927S0003EM
2171102DD9927S0004RQ
Titular:
Organisme Autònom Residència Miquel Mir
G07162175
Inscripció al Registre de la Propietat:
Tom 1519
Llibre 163
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Foli 98
Finques 2707
Les parcel·les que han estat cedides al Consell de Mallorca per la prestació del servei, a part de la finca inicial de
la Residència que és propietat de l’Ajuntament, son les que anteriorment s’han relacionades de la número d’ordre
1 a 9. Totes, menys la 8, formen part de l’actual edifici junt amb la propietat de l’Ajuntament. La núm. 8 es una
propietat fora del edifici, situada en el carrer de Miquel Mir, núm. 6
VIST la Memòria de liquidació emesa pel secretari accidental en data 13 de setembre de 2019.
ATÈS que, en defecte de previsió específica de caràcter local, de conformitat amb allò previst als articles
22.2.f) i 85.bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i amb la
remissió que l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
fa a la legislació bàsica estatal, correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió dels
serveis i la creació, modificació o supressió dels organismes autònoms.
ATÈS que la supressió dels organismes autònoms exigeix els mateixos tràmits que la seva creació, havent de
seguir-se el procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local per a les ordenances municipals, igualment previst a l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears. Tot això tenint en compte que els Estatuts de l’OA tant sols
disposen, quant a la dissolució de l’OA: ‘Art. 26. El Patronat podrà dissoldre’s quan ho consideri oportú el Ple
de l’Ajuntament, així com disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Art. 27. En dissoldre’s el Patronat, l’Ajuntament el succeirà universalment.’
ATÈS que, en compliment d’allò previst a l’article 88.2 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 i l’Ajuntament se subrogarà en tots els drets i obligacions de
l’Organisme Autònom la dissolució del qual s’acordi, en aquest cas, de l’Organisme Autònom Residència
Miquel Mir. En aquest sentit, entre les matèries més destacables de l’extinció de l’OA, podem assenyalar:
En matèria de personal.
Mitjançant el conveni d’assumpció de la prestació, el Consell de Mallorca s’ha subrogat amb el personal, per
tant actualment l’organisme autònom no disposa de personal.
En matèria de contractació
Igualment el Consell s’ha subrogat en els contractes de subministrament o serveis dels quals pogués ser
titular l’OA Residència Miquel Mir lligats a la prestació del servei, per la qual cosa a dia d’avui no existeixen
cap contracte del qual sigui titular l’OA.
En matèria de comptabilitat i règim patrimonial
Una vegada adoptat l’acord de dissolució, es procedirà a dur a efecte la mateixa, integrant la comptabilitat de
l’Organisme dins de la de l’Ajuntament. A aquest efecte, considerem que, per realitzar aquestes tasques de
consolidació de la comptabilitat de l’Organisme Autònom, és convenient seguir les següents actuacions:
Fixar com a data d’efecte de la dissolució la de 31 de desembre de 2019, realitzant la consolidació
amb efecte a 1 de gener de 2020.
L’Organisme Autònom, abans del tancament, ha de procedir al pagament material de totes les
obligacions pendents de pagament i, sempre que resulti possible, al cobrament dels drets
liquidats pendents de cobrament.
A 1 de gener de 2018 es produirà la consolidació comptable que bàsicament consisteix en el següent:
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S’extingeix l’adscripció o cessió de béns que l’Ajuntament hagués realitzar a favor de l’Organisme
Autònom, realitzant els assentaments comptables conseqüència de l’extinció esmentada.
Si l’OA tingués actius fixos en propietat, aquests passaran a l’Ajuntament, comptabilitzant-se amb
la seva amortització acumulada.
El OA es propietari de diverses propietats les quals estan relacionades a la memòria adjunta. A
aquest efecte, com s’ha manifestat, l’Ajuntament, en succeir a títol universal en els béns,
drets i obligacions derivades de les relacions jurídiques contractuals de l’Administració
Instrumental, aquests immobles passaran a ser propietat de l’Ajuntament d’Inca.
Prèvia redacció de l’Acta d’Arqueig, els saldos dels comptes corrents existents en les entitats
financeres i de caixa, es transferiran a l’Ajuntament, cancel·lant-se els comptes financers de
l’Organisme Autònom Local.
Es procedirà a la liquidació d’obligacions pendents de pagaments i els drets pendents de
cobrament de l’OA a 31 de desembre.
Es traspassaran els saldos deutors i creditors dels conceptes no pressupostaris a 31 de
desembre, a la comptabilitat de l’Ajuntament.
Per últim, els crèdits i dèbits existents entre l’Ajuntament i OA, s’extingiran per confusió, en
coincidir en una mateixa persona la naturalesa de creditor i deutor, amb les anotacions
comptables corresponents.
ATÈS que els Estatuts de l’OA tan sols disposen, quant a l’extinció de l’OA: ‘Art. 26. El Patronat podrà
dissoldre’s quan ho consideri oportú el Ple de l’Ajuntament, així com disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Art. 27. En dissoldre’s el Patronat, l’Ajuntament el succeirà universalment.’
CONSIDERANT que en el Pressupost de l’Ajuntament d’Inca del proper exercici hauran de dotar-se els
crèdits necessaris per assumir les corresponents obligacions.
Per tot l’exposat, la que subscriu sotmet el present informe-proposta favorable a la consideració del president
de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern perquè, si és procedent, s’elevi a la consideració del Ple
de l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. L’APROVACIÓ INICIAL de la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local Residència
Miquel Mir, amb efectes d’1 de gener de 2020.
SEGON. L’ASSUMPCIÓ PER L’AJUNTAMENT de les gestions inherents a la Residència Miquel Mir, amb data
1 de gener de 2020, baix la modalitat de gestió directe pel propi Ajuntament.
TERCER. L’Ajuntament d’Inca SUCCEIRÀ al mateix amb caràcter universal, subrogant-se en tots els drets i
obligacions que, després de la dissolució de l’OA Residència Miquel Mir, quedin pendents.
QUART. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2019,
S’INCORPORARAN al Pressupost municipal.
CINQUÈ. PROCEDIR AL TANCAMENT I CANCEL·LACIÓ dels comptes bancaris a nom de l’OA Residència
Miquel Mir.
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SISÈ. LA REVERSIÓ, en data 1 de gener de 2020, de tots els béns municipals que van ser adscrit a l’OA
Residència Miquel Mir per al compliment de les seves finalitats i la correcta prestació del servei, així com tots
aquells que hagi adquirit per qualsevol títol legítim, els quals es consideraran desadscrits, així com els
recursos i drets que pugui disposar en el moment de la seva dissolució. La relació d’aquests béns està
indicada a la Memòria de liquidació, la qual consta a l’expedient.
SETÈ. L’ASSUMPCIÓ per part de l’Ajuntament de tots els drets i obligacions contractuals derivats de
contractes d’obres, serveis, subministraments, convenis i qualsevol altre vigent en la data de dissolució.
VUITÈ. FACULTAR el president de l’OA Residència Miquel Mir per coordinar totes les operacions materials
necessàries per a la transferència dels mitjans humans i materials adscrits al servei que s’assumeix sota la
gestió directa, i realitzar les oportunes gestions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Institut
Nacional de Seguretat Social i qualsevol altres organismes en què aquestes siguin procedents.
NOVÈ. FACULTAR el batle per a la signatura de quants documents siguin necessaris per formalitzar el
present acord.
DESÈ. EXPOSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
ONZÈ. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat definitivament el reglament sense
necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei municipal i de règim local
de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada llei."
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: onze (12) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIBPSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); set (7) vots en
contra del grups municipals del Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua
Baleares); i dos (2) vots d’abstenció dels grups municipals de Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i
Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER MODIFICAR EL CONVENI
COL·LECTIU AMB EL PERSONAL LABORAL
Els reunits consideren el Dictamen de data 20 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració general interina en relació amb introducció en el
Conveni col·lectiu del personal laboral d’una clàusula d’extinció del contracte de treball pel compliment per
part del treballador de l'edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social.
1. Regim jurídic de la jubilació per raó d'edat.
El règim jurídic de la jubilació per raó d'edat per al personal laboral es troba establert en el RD leg 2/2015, de
23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors i, més concretament, en la
disp. add. 10a, modificada per la disposició final 1 del Reial decret llei 28/2018 de 28 de desembre de 2018,
per la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació,
que assenyala: ‘Els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l'extinció del contracte de
treball pel compliment per part del treballador de l'edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat
Social, sempre que es compleixin els següents requisits:
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a) El treballador afectat per l'extinció del contracte de treball haurà de complir els requisits exigits per la
normativa de Seguretat Social per tenir dret al cent per cent de la pensió ordinària de jubilació en la seva
modalitat contributiva.
b) La mesura haurà de vincular-se a objectius coherents de política d'ocupació expressats en el conveni
col·lectiu, tals com la millora de l'estabilitat en l'ocupació per la transformació de contractes temporals en
indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o qualssevol altres dirigides a afavorir la
qualitat de l'ocupació.’
D'acord amb la normativa de la Seguretat Social, des de l'1 de gener de 2013, l'edat d'accés a la pensió de
jubilació depèn de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral,
requerint, conforme a l'art. 205 del RDLeg 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social.
L'article 205 reconeix el dret a la pensió de jubilació, entre altres supòsits, en haver complert 67 anys d'edat, o
65 anys quan s'acreditin trenta-vuit anys i sis mesos de cotització, sense que es tingui en compte la part
proporcional corresponent a les pagues extraordinàries, i es tingui cobert un període mínim de cotització de
quinze anys, dels quals almenys dos hauran d'estar compresos dins dels quinze anys immediatament
anteriors al moment de causar el dret.
La disp. trans. 7a de la TRLGSS estableix un calendari d'aplicació progressiva fins a arribar a aquesta edat.
2. Regulació de la jubilació al Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament.
El conveni col·lectiu de personal laboral de l'Ajuntament d'Inca aprovat al Ple de 26 de novembre de 2004 no
estableix cap clàusula d'extinció del contracte pel compliment del treballador de l'edat legal de jubilació fixada
per la normativa de Seguretat Social.
La única referència que es fa a l'edat és a l'art. 16 quan parla del dret del treballador a la jubilació anticipada,
establint el dret dels treballadors a percebre distints imports en funció dels anys d'anticipació, que segons la
redacció d'aquest article s’entén que aquesta edat seria els 65, i es considera jubilació anticipada a la que es
produeix quan el treballador té entre 60 i 64 anys.
3. Comparació amb la regulació de la jubilació del personal funcionari per raó d'edat.
La jubilació del personal funcionari està regulada a l'article 67 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP).
L’apartat tercer d’aquest article regula la jubilació forçosa, la qual es declararà d'ofici en complir el funcionari
els 65 anys d'edat, encara que en els termes de les lleis de funció pública que es dictin en desenvolupament
del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es podrà sol·licitar la prolongació de la
permanència en el servei actiu com a màxim fins que es compleixin setanta anys d'edat.
També disposa aquest article, al seu apartat quart, que amb independència de l'edat legal de jubilació forçosa
establerta en l'apartat 3, (65anys) l'edat de la jubilació forçosa del personal funcionari inclòs en el règim
general de la Seguretat Social serà, en tot cas, la que prevegin les normes reguladores d'aquest règim per a
l'accés a la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva sense coeficient reductor per raó de l'edat.
Per tant, ens remet a l'art. 205 del TRLGSS i com ja hem dit serà de 67 anys d'edat, o 65 anys quan
s'acreditin trenta-vuit anys i sis mesos de cotització, tenint en compte la disp. trans. 7a del TRLGSS que
estableix un calendari d'aplicació progressiva fins a aconseguir aquesta edat.
Conclusió
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L'Ajuntament d'Inca coneixedor de la problemàtica de l’atur de diferents col·lectius, dur a terme accions per
promoure l'ocupació entre aquells grups de població que per les seves circumstàncies específiques presenten
majors dificultats a l’hora d’accedir a una feina. No obstant això, dins aquests col·lectius, l’atur juvenil és el
que més atenció reclama, essent un motiu de preocupació entre els joves, com va quedar reflectit al Plenari
Jove el passat mes d’agost.
Entre les accions que du a terme l’Ajuntament, destaca el Programa PASE (Punt d’Informació i Seguiment de
l’Emprenedor). L’Ajuntament advoca fermament per l'emprenedoria, individual i col·lectiva, i aquest programa
es defineix com un impuls d'arrencada, un punt d’informació per facilitar la creació de noves empreses i el seu
desenvolupament mitjançant la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació,
assessorament, formació i suport al finançament empresarial.
Però l’Ajuntament vol posar totes les eines que té al seu abast i en aquest sentit combrega amb l’esperit del
Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, per a la revalorització de les pensions públiques i altres
mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, que respecte a la modificació de la disp. add. 10a de
l’Estatut dels treballadors considera que aquesta mesura permetrà un rejoveniment de la plantilla, ja que els
contractes extingits seran substituïts per noves contractacions, d’aquesta manera es facilitarà l’accés a la
funció pública a nous treballadors que pertanyen a un col·lectiu més jove, fomentant així un relleu
generacional en el mercat laboral i afavorint el pal·liament de l’atur juvenil que tant preocupa.
S’ha de tenir en compte que l’edat mitjana de la plantilla del personal laboral és de 49.64 anys, dels quals un
48.21 % dels treballadors supera els 50 anys i un 9.8 % supera els 60 anys. A part de tot això, s'ha de tenir en
compte que la majoria del personal laboral són treballadors integrats dins la Brigada Municipal, personal de
neteja, etc., que realitzen feines pesades i feixugues que requereixen d'un major esforç i que per les
circumstàncies pròpies de l'edat es troben més limitats en el seu compliment.
Per tot això, l’Ajuntament considera positiu incloure una clàusula d’extinció de la relació laboral per
compliment de l'edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, tal com permet la disp. add.
10a de l’Estatut dels treballadors.
Per altra banda, i tractant-se d’empleats públics, es considera que s'ha de produir una equiparació entre
ambdós col·lectius, personal laboral i personal funcionari. En aquests termes, igual com succeeix en el cas
del personal funcionari, el personal laboral quan arribi a l’edat legat de jubilació, podrà sol·licitar la prolongació
de la seva vida laboral.
En data 30 d'agost de 2019 es va negociar a la mesa de personal laboral la inclusió d'una clàusula d'extinció
de la relació laboral amb motiu del compliment de l'edat legat de jubilació forçosa equiparant la seva regulació
a la del personal funcionari.
En data 18 de setembre de 2019, reunida la mesa negociadora de personal laboral es va negociar novament
amb els representants dels treballadors la inclusió d'aquesta clàusula arribant al següents acords:
- Un compromís per part de l'Administració de no amortitzar les places que quedin vacants amb motiu de la
jubilació d'un treballador i que aquestes places es cobriran immediatament.
- Que les places que quedin vacants amb motiu de la jubilació es cobriran mitjançant promoció interna sempre
que la normativa aplicable ho permeti.
- Que en el cas que el treballador vulgui sol·licitar la prolongació del servei actiu, l'administració resoldrà una
vegada escoltada la Comissió Paritària.
Reunida novament la mesa negociadora de personal laboral de l’Ajuntament d’Inca el dia 20 de setembre de
2019 s'han ratificat i ampliat els acords adoptats a la mesa anterior i s'ha aprovat els següents acords:
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- La inclusió d'una clàusula d'extinció de la relació laboral amb motiu del compliment de l'edat legal de
jubilació forçosa.
- Que en el cas que el treballador vulgui sol·licitar la prolongació del servei actiu, l'administració resoldrà una
vegada escoltada, de forma no vinculant, la comissió Paritària. Aquesta prolongació serà per un any,
prorrogable d’any amb any, previ acord adoptat amb les condicions anteriors, fins arribar als 70 anys.
- Compromís d'acceptar les peticions de prolongació la prestació de serveis durant els primers 12 mesos de
l'entrada en vigor d'aquesta mesura.
- Els treballadors que, amb motiu del compliment de l'edat legal de jubilació forçosa, es jubilin dins els primers
3 anys a l'entrada en vigor de la implantació de la carrera professional, que va ser el dia 1 de gener de 2019,
percebran una ajuda econòmica per compensar la pèrdua econòmica que implicarà deixar de percebre el
complement de carrera professional, sent dita ajuda equivalent a l'import anual corresponent al nivell que hagi
assolit el treballador en el moment de la seva jubilació.
- Compromís d'iniciar un procés de revisió per l'equiparació del personal laboral d'aquest ajuntament amb el
personal funcionari als efectes d'aconseguir una homogeneïtzació dels dos col·lectius.
Per a la percepció d'aquesta ajuda serà necessari l'acord de l'òrgan competent de l'Administració local.
Per tot allò exposat, la qui subscriu informa favorablement la modificació del Conveni col·lectiu entre l'Ajuntament
d'Inca i el seu personal laboral consistent en la introducció d'un nou article que reguli l'extinció del contracte
amb motiu del compliment de l'edat legal de jubilació forçosa fixada en la normativa de Seguretat Social,
equiparant la regulació de la jubilació forçosa del personal laboral a la del personal funcionari. Així la que
subscriu aquest informe PROPOSA L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:
Primer. Modificar el conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament d'Inca introduint un art. 16.bis on es
regularà la jubilació forçosa, i que contindrà el següent contingut:
‘La jubilació forçosa es declararà d'ofici en complir l'empleat públic l’edat legal de jubilació forçosa que
prevegin les normes reguladores del règim general de la Seguretat Social, sempre que el treballador afectat
per l'extinció del contracte de treball reuneixi els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per a
tenir dret al cent per cent de la pensió ordinària de jubilació, en la seva modalitat contributiva.
No obstant això, de conformitat amb la legislació aplicable, es podrà sol·licitar la prolongació de la
permanència en el servei actiu. Aquesta prolongació serà per un any, prorrogable d’any en any, fins arribar als
70 anys. L'Ajuntament haurà de resoldre de forma motivada l'acceptació o denegació de la prolongació i de
cada una de les seves pròrrogues anuals, prèvia consulta no vinculant de la Comissió Paritària.’
Segon. Modificar el conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament d'Inca introduint les següents
disposicions transitòries:
‘Primera. Sense perjudici del que disposa l’art. 16.bis, l’Ajuntament resoldrà positivament les peticions de
prolongació de la permanència en el servei actiu per un any, a aquells treballadors que compleixin l'edat legal
de jubilació forçosa durant els 12 mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta modificació del conveni, és a
dir, fins dia 26 de setembre de 2020 inclòs. Transcorregut aquest any de prolongació de la permanència, per
prorrogar novament l’edat de jubilació del treballador haurà de seguir-se el procediment previst en l’art. 16.
bis, segon paràgraf del conveni.
Segona. Els treballadors que es jubilin dins el període comprès entre l'entrada en vigor de la modificació de
l’art. 16 bis del conveni i fins dia 31 de desembre de 2021 percebran una ajuda econòmica, equivalent a
l'import anual corresponent al nivell que hagi assolit el treballador a la carrera professional en el moment de la
seva jubilació, sempre que dita jubilació sigui amb motiu del compliment de l'edat legal de jubilació forçosa i
que no hagin prorrogat la permanència al servei actiu.’
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Tercer. Aprovar que les places del personal laboral de l'Ajuntament d'Inca que quedin vacants amb motiu de
totes les jubilacions que es produeixin es cobriran mitjançant promoció interna amb els límits que permeti la
normativa aplicable.
Quart. Aprovar el compromís d'iniciar un procés de revisió per l'equiparació del personal laboral d'aquest
ajuntament amb el personal funcionari als efectes d'aconseguir una homogeneïtzació dels dos col·lectius.
Quint. Aquesta modificació entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament."
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: setze (16) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIBPSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), Partit Popular (PP) i
Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS); i cinc (5) vots d’abstenció del grups municipals d’Independents
d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actúa Baleares) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER MODIFICAR L’ACORD DE
CARRERA PROFESSIONAL DELS EMPLEATS PÚBLICS
Els reunits consideren el Dictamen de data 20 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"Informe amb proposta de resolució que emet la tècnica d'Administració general interina en relació amb la
modificació de l'acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament d'Inca i dels
seus organismes autònoms.
El Ple de l'Ajuntament d'Inca en la seva sessió extraordinària de dia 22 de novembre de 2018 va aprovar
l'acord de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament i dels seus organismes
autònoms.
El punt 8 d'aquest acord regula el manteniment de nivell de la carrera i estableix:
"L’Ajuntament establirà un Pla de formació específic per al personal municipal acollit a la carrera professional
fixant un mínim de temps de formació específica que no podrà ser inferior a les hores de la següent taula:
TAULA DE LES HORES ANUALS NECESSÀRIES PER NIVELLS
funcionaris SubgrupA

SubgrupA2

Grup B

SubgrupC1

SubgrupC2

Altres grups

laborals

grup 0

grup I

grup II

grup III

grup IV

grups V i VI

35

30

25

20

15

10

Nivell I

El període durant el qual s’haurà de realitzar la formació serà del dia 1 d’octubre de cada any i fins al 30 de
setembre de l’any següent, de forma que durant aquest període el personal haurà d’haver completat la
formació necessària per mantenir el nivell i així poder cobrar el complement durant l’any següent.
L’incompliment del requisit de la presentació dels documents que acreditin la formació comportarà la
suspensió del complement de carrera professional per al personal afectat, llevat que d'incompliment sigui per
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causes de força major, que s’hauran de constatar per part de la Comissió de Seguiment i Avaluació en el
document d’avaluació de l’acompliment preceptiu.
En cas que se suspengui el complement de carrera professional s’obrirà un procediment administratiu, amb
audiència de l’interessat i dels representants del personal, en els efectes de ratificar o no la suspensió del
pagament de la carrera. Si es ratifica la suspensió, el funcionari deixarà de percebre el complement durant
l’any següent. Si durant aquest any següent acredita la deguda formació, podrà tornar a percebre la formació
en l’altre any següent, però sense que en cap cas tingui dret a percebre el complement deixat de percebre."
Per altra banda, la disposició transitòria SEGONA estableix:
"Per accedir a nivell de carrera professional a efectes de dia 01/01/2019 s'hauran de presentar els requisits
(formació i antiguitat) mitjançant registre d'entrada abans de 15 de gener de 2019, amb efectes econòmics a
partir de 01/01/2019. Es consideraran tots aquells cursos de formació acreditats amb anterioritat al dia 31 de
desembre de 2018. Aquests cursos, en cap cas, computaran per acreditar formació dins el període
corresponent al 2019, que finalitza el dia 30 setembre de 2019."
Per tant, segons allò disposat a l'acord de carrera professional, als efectes d’acreditar la realització de la
formació necessària per a mantenir el nivell de carrera professional assolit es tendran en compte aquelles
activitats formatives realitzades entre dia 1 d'octubre i dia 30 de setembre de l'any següent, amb excepció de
l'acreditació de la formació realitzada durant l'any 2019, que amb motiu del primer any de l'aplicació d'aquest
acord, aquest període de 12 mesos es redueix a 9 mesos, ja que només es valoraran els cursos realitzats
entre dia 1 de gener de 2019 i dia 30 de setembre de 2019.
Per altra banda, l'acord de carrera professional fa referència al Pla de Formació de l'Ajuntament d'Inca
assenyalant que l’Ajuntament establirà un Pla de formació específic per al personal municipal acollit a la
carrera professional fixant un mínim de temps de formació específica que no podrà ser inferior a les hores de
la taula d'hores anuals necessàries per a mantenir el nivell de carrera professional.
La Junta de Govern de l'Ajuntament en la seva sessió de dia 22 de maig de 2019 va aprovar el tercer Pla de
Formació de l'Ajuntament d'Inca pels seus empleats.
A la fi de donar compliment a allò estipulat a l'acord de carrera professional i als efectes que aquest Pla de
Formació sigui, a més d'una eina per a millorar l’exercici de les funcions i les competències professionals dels
treballadors, un instrument pels treballadors per realitzar aquelles hores que són necessàries per a mantenir
el nivell de carrera professional al qual han accedit, es va establir dins els criteris d'admissió i selecció dels
participants als cursos que es donaria prioritat a aquells empleat acollits a la carrera professional als efectes
de mantenir el nivell que hagin assolit o bé per assolir un nou nivell.
Les activitats formatives incloses dins aquest Pla de Formació finalitzen el dia 19 de novembre de 2019.
Davant aquest situació, i vist que el Pla de Formació ha de servir d'eina per mantenir el nivell de carrera es
oportú modificar la disposició transitòria Segona i ampliar el termini de realització de cursos fins al dia 30 de
novembre de 2019. De manera que per mantenir el nivell assolit de la carrera professional l'any 2020 es
tindran en compte els cursos realitzats entre 1 de gener i 30 de novembre de 2019. L'ampliació del termini per
realitzar els cursos fins a 30 de novembre de 2019 permetrà que els treballadors acollits al Pla de Formació,
podran fer servir els cursos per acreditar les hores encara que es realitzin en posterioritat al 30 de setembre.
Per altra banda, i com a conseqüència d'aquesta ampliació del termini és oportú modificar el punt 8 de l'acord
i establir: ‘El període durant el qual s’haurà de realitzar la formació serà del dia 1 de desembre de cada any i
fins al 30 de novembre de l'any següent, de forma que durant aquest període el personal haurà d’haver
completat la formació necessària per mantenir el nivell i així poder cobrar el complement durant l’any
següent.’
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Aquesta pròrroga del termini de realització d'activitats formatives fins al 30 de novembre de 2019 implica que
els cursos realitzats entre 1 de gener de 2019 i 30 de novembre de 2019 només es podran fer servir per
acreditar la formació realitzada per mantenir la carrera a l'any 2020. En conseqüència, per mantenir la carrera
professional dins l'any 2021 es tindran en compte els cursos realitzats a partir de l’1 de desembre de 2019 i 30
de novembre de l'any següent.
Reunida la mesa general de negociació de personal funcionari i personal laboral de l'Ajuntament d'Inca en la
seva sessió de dia 18 de setembre de 2019 va aprovar els següents acords:
"- Modificar la disposició transitòria segona consistent que ‘per a mantenir el nivell assolit de la carrera
professional l'any 2020 es tindran en compte els cursos realitzats entre 1 de gener i 30 de novembre de 2019’.
- Modificar el punt 8 de l'acord establint: ‘El període durant el qual s’haurà de realitzar la formació serà del dia
1 de desembre de cada any i fins al 30 de novembre de l'any següent, de forma que durant aquest període el
personal haurà d’haver completat la formació necessària per mantenir el nivell i així poder cobrar el
complement durant l’any següent.’
- Modificar el punt 4 de l'acord de carrera professional establint: ‘Les sol·licituds per a sol·licitar el
manteniment de la carrera professional o la progressió a un nivell superior junt amb l'acreditació de la
formació realitzada es podran presentar entre dia 1 de gener i 15 de desembre de l'any corresponent. La
Comissió de Seguiment i Control es reunirà dins el mes de desembre de cada any per a validar la formació
presentada dins aquest període.’
Per tot allò exposat, la que subscriu informa favorablement la modificació de l'acord de la carrera professional en
el sentit abans exposat i proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Modificar la disposició transitòria segona de l'acord de la carrera professional i establir que ‘per a
mantenir el nivell assolit de la carrera professional durant l'any 2020, es tindran en compte els cursos
realitzats entre 1 de gener de 2019 i 30 de novembre de 2019’.
Segon.- Modificar el punt 8 de l'acord de la Carrera Professional establint que ‘el període durant el qual
s’haurà de realitzar la formació serà del dia 1 de desembre de cada any i fins al 30 de novembre de l'any
següent, de forma que durant aquest període el personal haurà d’haver completat la formació necessària per
mantenir el nivell i així poder cobrar el complement durant l’any següent’.
Tercer. Modificar el punt 4 de l'acord de carrera professional establint que ‘les sol·licituds per sol·licitar el
manteniment de la carrera professional o la progressió a un nivell superior junt amb l'acreditació de la
formació realitzada es podran presentar entre dia 1 de gener i 15 de desembre de l'any corresponent. La
comissió de seguiment i control es reunirà dins el mes de desembre de cada any per a validar la formació
presentada dins aquest període’.""
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: dinou (19) vots a favor dels grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIBPSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), Partit Popular (PP),
Independents d'Inca (INDI), Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem
(PODEMOS-EUIB); i dos (2) vots d’abstenció del grup municipal VOX-Baleares (VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
11. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER MODIFICAR LA PLANTILLA DEL
PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM LLAR D'INFANTS D'INCA
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Els reunits consideren el Dictamen de data 20 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració general interina en relació amb la modificació de la
plantilla de l'OA Fundació Pública de la Llar d'Intants d'Inca Toninaina i de la modificació de l'art. 38 del
Conveni de personal laboral de l'Ajuntament d'Inca, que regula l'annex de l’Escola Infantil Toninaina depenent
de la Fundació Pública Llar d’Infants d’Inca.
El Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques
d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària, i dels col·legis públics d'educació infantil i
primària estableix en el seu apartat quart que l'equip directiu dels centres amb nou o més unitats, com és el
cas de l'escola municipal Toninaina estarà compost pel director, el secretari i un cap d'estudis.
Consta a la plantilla de l'OA Fundació Pública de la Llar d'Infants d'Inca Toninaina el càrrec de directora, el
qual es troba vacant des de la persona titular d'aquesta plaça es va jubilar. Respecte als altres dos càrrecs de
l'equip directiu, no figuren a la plantilla sinó que són funcions que han estat exercides pel personal de la
Toninaina.
En data 10 de març de 2016, mitjançant Resolució núm. 5/2016 del president de la Fundació Pública Llar
d'Infants Toninaina es va nomenar a la Sra. Susana Páramo Rute com a cap d'estudis i a la Sra. Marta Vidal
Fluixà com a secretària de l'equip directiu de l'escola amb efectes de dia 10 de març de 2016, càrrecs que
han vingut ocupant de manera ininterrompuda fins a dia d'avui. La Sra. Páramo, a més, de conformitat amb
allò establert a l'art. 27 del decret 119/2002, va assumir provisionalment les funcions del director quan la titular
de la plaça de directora estava en situació de incapacitat temporal, situació en la qual va romandre fins al
moment de la seva jubilació anticipada, i també a dia d’avui, en què la plaça es troba vacant, continua assumit
aquestes funcions.
Això no obstant, una vegada escoltats el representant dels treballadors, l'equip directiu i els responsables
polítics, s'estima necessari regularitzar aquesta situació provisional i consideren convenient realitzar un canvi
en l'estructura organitzativa de l'escola infantil Toninaina, de manera que l'equip directiu estigui compost pels
treballadors de la mateixa escola que ocupin aquests tres càrrecs de manera rotatòria cada dos anys. De
manera que el cap d’estudis i la secretaria compaginarien els seus càrrecs amb les tasques pròpies del lloc
que ocupen. I en el cas del director/a de l’escola, ja no es tractaria d'una plaça a cobrir pel sistema de
concurs-oposició com està configurada actualment, sinó que el Claustre de l'equip educatiu escolliria a un
dels treballadors que compleixi amb els requisits legals per a exercir aquest càrrec de manera exclusiva, però
igualment de manera rotatòria, de manera que el treballador escollit per exercir funcions de director/a deixaria
de manera temporal, dos anys, de prestar les funcions que són pròpies del seu lloc de feina i passaria a
exercir com a director/a de l'escola infantil Toninaina.
Ara bé, aquesta nova configuració de l'escola ens dur a plantejar-nos quina és la situació actual i quines són
les necessitats a nivell de personal que requereix l'escola per dur endavant aquest nou plantejament
d'organització.
En primer lloc, existeix actualment a la plantilla de l'OA Fundació Pública de la Llar d'Intants d'Inca Toninaina
una plaça de director que amb aquesta nova configuració ja no és operativa ja que com hem dit no se cobrirà
una plaça com a tal de manera permanent.
Per altra banda, cal tenir en compte que segons l'art. 12 del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual
s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, cada centre com a mínim ha
de comptar amb un mestre amb l'especialitat d'educació infantil per a cada tres unitats. A l'escola infantil
Toninaina hi ha 10 unitats; per tant es necessari comptar amb 3 mestres. Actualment segons figura a la
plantilla de l'OA Fundació Pública de la Llar d'Intants d'Inca Toninaina només hi figuren dues places, no
obstant això, fins al moment aquesta manca de professorat venia suplida perquè la titular de la plaça de
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directora comptava amb l'habilitació que estableix la disposició transitòria tercera del Decret 60/2008, de 2 de
maig.
Ara bé, si com hem dit aquesta plaça de directora ja no és operativa per dur a terme el nou sistema
d'organització que es pretén, i per altra banda, estam obligats per llei a comptar amb tres mestres, s'ha de
procedir a reconvertir la plaça de director/a en mestre/a; es a dir, s'ha de suprimir la plaça de directora i en el
seu lloc s'ha de crear una plaça de mestre/a.
Per altra banda, a part de fer aquesta reconversió de la plaça de director/a, també es necessari establir un
sistema intern d'elecció de l'equip directiu. Essent així, s'ha de procedir a modificar el Conveni de personal
laboral de l'Ajuntament d'Inca per introduir un nou punt on regularia el procediment de selecció de l'equip
directiu dins art. 38 on es regula l'annex de l’Escola Infantil Toninaina depenent de la Fundació Pública Llar
d’Infants d’Inca amb el següent contingut:
‘PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU DE L'ESCOLA INFANTIL TONINAINA
- Elecció del director:
Requisits: els candidats al càrrec de director hauran de ser funcionaris de carrera o personal laboral fix, o
personal funcionari interí o laboral temporal de llarga durada (més de cinc anys d'antiguitat ininterromputs a
l'escola infantil Toninaina ocupant el mateix lloc de feina), en situació de servei actiu a l'escola infantil
Toninaina, que reuneixin els requisits següents:
a) Tenir la titulació de mestre d’educació infantil o equivalent, o persona autoritzada segons preveu la
disposició transitòria tercera a l’efecte del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.
b) Tenir una antiguitat d’almenys dos anys, coincident amb el curs escolar, com a personal laboral fix o
personal funcionari de carrera, o com a personal funcionari interí o laboral temporal de llarga durada, en la
categoria professional de professor o educador infantil a l'escola infantil Toninaina.
c) Estar en possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle de
l’educació infantil o la convalidació pertinent.
Procediment d'elecció: dins els terminis fixats en la convocatòria, els candidats a la direcció presentaran, per
escrit, la seva candidatura al Claustre de l'equip educatiu del centre, adjuntant la documentació que acrediti
que compleixen els requisits que s'assenyalen junt amb el programa de direcció.
El director convocarà els components del Consell Escolar del centre, els comunicarà les candidatures que
compleixen els requisits, i els lliurarà els programes de direcció respectius. El mateix farà amb el claustre de
l'equip educatiu.
El programa de direcció haurà de contenir com a mínim:
a) La proposta dels òrgans unipersonals de govern que formen la candidatura.
b) El projecte que pretén assolir durant el seu mandat amb l’especificació dels objectius i les línies d’actuació
El director serà elegit pel Claustre de l'equip educatiu en la seva darrera sessió del curs escolar, el qual
elevarà la proposta al Patronat de la Fundació per a l'aprovació de l'elecció del director i del seu programa de
direcció. Una vegada aprovat pel Patronat s'elevarà aquesta proposta junt amb l’acta de la sessió al President
de la Fundació perquè faci el nomenament del director per un període de dos anys coincidint amb el curs
escolar, donant compte a la Conselleria d’Educació i Cultura.
Retribucions: el treballador que exerceixi el càrrec de director, percebrà un complement per exercici funcions
d'equip directiu de 593,38 euros, mentre exerceixi aquest càrrec. Les parts convenen que aquest complement
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no serà consolidable i estarà vinculat a l'exercici efectiu del càrrec de director de l'escola infantil Toninaina, de
manera que deixarà de percebre’l encara que no s’exerceixi o es produeixi el seu cessament.
- Elecció del secretari i del cap d'estudis:
Requisits: els candidats al càrrec de secretari i cap d'estudis hauran de ser funcionaris de carrera o personal
laboral fix o personal funcionari interí o laboral temporal de llarga durada (més de 5 anys d’antiguitat
ininterromputs a l'escola infantil Toninaina) en situació de servei actiu a l'escola infantil Toninaina, que
reuneixin els requisits següents:
a) Tenir la titulació de mestre d’educació infantil o equivalent, o persona autoritzada segons preveu la
disposició transitòria tercera a l’efecte del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.
b) Tenir una antiguitat d’almenys dos anys, coincident amb el curs escolar, com a personal laboral fix o
personal funcionari de carrera, o com a personal laboral temporal o personal funcionari interí de llarga durada,
en la categoria professional de professor o educador infantil a l'escola infantil Toninaina.
c) Estar en possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle de
l’educació infantil o la convalidació pertinent.
Procediment d'elecció: seran els proposats pel director en el seu programa de direcció.
Una vegada aprovat pel Patronat el nomenament del director, seran nomenats secretari i cap d'estudis pel
president del Patronat per un període de dos anys donant compte a la Conselleria d’Educació i Cultura. El seu
mandat coincidirà amb el del director que els hagi designat, excepte quan siguin cessats abans de
l’acabament de l’esmentat mandat per qualsevol causa que contempli la normativa d'aplicació.
Retribucions: el cap d'estudis i el secretari, mentre exerceixin aquests càrrecs, a més de les retribucions que
són pròpies al seu lloc de feina que continuaran realitzant, percebran els següents complements per exercici
funcions d'equip directiu:
Cap d'estudis: 165,85 euros mensuals. Les parts convenen que aquest complement no serà consolidable i
estarà vinculat a l'exercici efectiu del càrrec de cap d'estudis de l'equip directiu de l'escola infantil Toninaina,
de manera que deixarà de percebre’l en el moment en què es produeixi el seu cessament.
Secretària: 165,85 euros mensuals. Les parts convenen que aquest complement no serà consolidable i estarà
vinculat a l'exercici efectiu del càrrec de secretària de l'equip directiu de l'escola infantil Toninaina, de manera
que deixarà de percebre’l en el moment en què no s’exerceixi o es produeixi el seu cessament.
Aquests complements retributius de l'equip directiu estan lligat a l'exercici efectiu de les funcions d'equip
directiu. La percepció d'aquests dels complements d'equip directiu és incompatible entre ells mateixos, de
manera que en el cas d'haver de procedir a la substitució d'uns dels càrrecs segons allò disposat a l'art. 27 del
Decret 119/2002, de 27 de setembre, no s'acumularan en una mateixa persona la percepció dels dos
complements.’
Pel que fa a aquests complements, reiterar que no es tracta de complements personals, sinó que són
complements lligats a les funcions d'equip directiu i que com a tal no consoliden ni generen drets individuals
en exercicis futurs. Com està recollit en reiterada jurisprudència els complements de lloc de feina estan
condicionats que es desenvolupi efectivament el lloc de feina en qüestió, sense que pugui consolidar el
complement corresponent a un lloc de feina o càrrec que se va desenvolupar en un passat però que ja no
s'està exercint. Així ho sostenen, entre altres, les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la
Manxa Sala Social de 16 de gener de 2003, Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Galícia de 6 de març de 2012, Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó de 4 de
gener de 2011, Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona de 15 de maig de 2017.
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De totes formes és convenient que aquesta situació de no-consolidació dels complements estigui
expressament prevista al conveni col·lectiu.
Cal fer esment que aquesta modificació de la plantilla consistent a suprimir la plaça de director/a i crear-ne
una de mestre/a, i fixar uns complements retributius per a formar part de l'equip directiu, suposen un estalvi
econòmic per a les arques municipals, ja que la plaça de director suposa un cost anual total de 57.403.74
euros, mentre que la plaça de mestre té un cost total anual de 34.822,69 euros i el cost total anual dels
complements retributius que percebran els treballadors que ocupen els càrrecs de l'equip directiu són
14.586,66 euros anuals. Per tant, hi ha un estalvi econòmic de 7994,39 euros anuals.
Plantejat el nou sistema d'organització d'escola infantil Toninaina, així com les necessitats de personal per
adaptar-lo a aquesta nova configuració de l'equip directiu, la mesa negociadora de personal laboral de l'OA
Fundació Pública de la Llar d'Intants d'Inca Toninaina en la seva sessió de data 11 de juliol de 2019 es va
aprovar la reconversió de la plaça de director/a de l'escola Toninaina en mestre/a, així com la modificació del
Conveni de personal laboral en allò que afecta l'annex de personal de l'Escola Infantil Toninaina depenent de
la Fundació Pública Llar d’Infants d’Inca amb els requisits que han de complir els aspirants i els complements
retributius que percebran els treballadors mentre ostentin aquests càrrecs directius.
Per tot això, la que subscriu emet informe favorable a la modificació de la plantilla de l'OA Llar d'Infants
Toninaina d'Inca i de la modificació de l'art. 38 del conveni de personal laboral de l'Ajuntament d'Inca que
regula l'annexe de l’Escola Infantil Toninaina depenent de la Fundació Pública Llar d’Infants d’Inca i
PROPOSA L'ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS, els quals van ser aprovats pel Patronat de la Fundació
Pública del Servei Municipal Llar d'Infants d'Inca a la seva sessió de dia 13 de setembre de 2019:
PRIMER. Aprovar la modificació de l'article 38 del Conveni de personal laboral de l'Ajuntament d'Inca que
regula l'annexe de l’Escola Infantil Toninaina depenent de la Fundació Pública Llar d’Infants d’Inca consistent
en la inclusió d'un nou punt que reguli el procediment de selecció de l'equip directiu, del següent contingut
literal:
‘PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU DE L'ESCOLA INFANTIL TONINAINA
- Elecció del director:
Requisits: els candidats al càrrec de director hauran de ser funcionaris de carrera o personal laboral fix, o
personal funcionari interí o laboral temporal de llarga durada (més de 5 anys d'antiguitat ininterromputs a
l'escola infantil Toninaina ocupant el mateix lloc de feina), en situació de servei actiu a l'escola infantil
Toninaina, que reuneixin els requisits següents:
a) Tenir la titulació de mestre d’educació infantil o equivalent, o persona autoritzada segons preveu la
disposició transitòria tercera a l’efecte del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.
b) Tenir una antiguitat d’almenys dos anys, coincident amb el curs escolar, com a personal laboral fix o
personal funcionari de carrera, o com a personal funcionari interí o laboral temporal de llarga durada, en la
categoria professional de professor o educador infantil a l'escola infantil Toninaina.
c) Estar en possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle de
l’educació infantil o la convalidació pertinent.
Procediment d'elecció: Dins els terminis fixats en la convocatòria, els candidats a la direcció presentaran, per
escrit, la seva candidatura al claustre de l'equip educatiu del centre, adjuntant la documentació que acrediti
que compleixen els requisits assenyalats junt amb el programa de direcció.
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El director convocarà els components del Consell Escolar del centre, els comunicarà les candidatures que
compleixen els requisits, i els lliurarà els programes de direcció respectius. El mateix farà amb el claustre de
l'equip educatiu.
El programa de direcció haurà de contenir com a mínim:
a) La proposta dels òrgans unipersonals de govern que formen la candidatura.
b) El projecte que pretén assolir durant el seu mandat amb l’especificació dels objectius i les línies d’actuació
El director serà elegit pel Claustre de l'equip educatiu en la seva darrera sessió del curs escolar, el qual
elevarà la proposta al Patronat de la Fundació per a l'aprovació de l'elecció del director i del seu programa de
direcció. Una vegada aprovat pel Patronat s'elevarà aquesta proposta junt amb l’acta de la sessió al president
de la Fundació perquè faci el nomenament del director per un període de dos anys coincidint amb el curs
escolar, donant compte a la Conselleria d’Educació i Cultura.
Retribucions: el treballador que exerceixi el càrrec de director, percebrà un complement per a exercir funcions
d'equip directiu de 593,38 euros mensuals en 12 pagues (7.120,56 euros anuals), mentre exerceixi aquest
càrrec de director. Les parts convenen que aquest complement no serà consolidable i estarà vinculat a
l'exercici efectiu del càrrec de director de l'escola infantil Toninaina, de manera que deixarà de percebre’l quan
no realitzi aquestes funcions i en el moment en què es produeixi el seu cessament.
- Elecció del secretari i del cap d'estudis:
Requisits: els candidats al càrrec de secretari i cap d'estudis hauran de ser funcionaris de carrera o personal
laboral fix o personal funcionari interí o laboral temporal de llarga durada (més de cinc anys d’antiguitat
ininterromputs a l'escola infantil Toninaina) en situació de servei actiu a l'escola infantil Toninaina, que
reuneixin els requisits següents:
a) Tenir la titulació de mestre d’educació infantil o equivalent, o persona autoritzada segons preveu la
disposició transitòria tercera a l’efecte del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els
requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.
b) Tenir una antiguitat d’almenys dos anys, coincident amb el curs escolar, com a personal laboral fix o
personal funcionari de carrera, o com a personal laboral temporal o personal funcionari interí de llarga
durada, en la categoria professional de professor o educador infantil a l'escola infantil Toninaina.
c) Estar en possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer
cicle de l’educació infantil o la convalidació pertinent.
Procediment d'elecció: seran els proposats pel director en el seu programa de direcció.
Una vegada aprovat pel Patronat el nomenament del director, seran nomenats secretari i cap d'estudis pel
president del Patronat per un període de dos anys donant compte a la Conselleria d’Educació i Cultura. El seu
mandat coincidirà amb el del director que els hagi designat, excepte quan siguin cessats abans de
l’acabament de l’esmentat mandat per qualsevol causa que contempli la normativa d'aplicació.
Retribucions: el cap d'estudis i el secretari, mentre exerceixin aquests càrrecs, a més de les retribucions que
són pròpies al seu lloc de feina que continuaran realitzant, percebran els següents complements per exercir
funcions d'equip directiu:
Cap d'estudis: 165,85 euros mensuals en 12 pagues (1.990,20 euros anuals). Les parts convenen que aquest
complement no serà consolidable i estarà vinculat a l'exercici efectiu del càrrec de cap d'estudis de l'equip
directiu de l'escola infantil Toninaina, de manera que deixarà de percebre’l quan no realitzi aquestes funcions i
en el moment en què es produeixi el seu cessament.
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Secretària: 165,85 euros mensuals en 12 pagues (1.990,20 euros anuals). Les parts convenen que aquest
complement no serà consolidable i estarà vinculat a l'exercici efectiu del càrrec de secretària de l'equip
directiu de l'escola infantil Toninaina, de manera que deixarà de percebre’l quan no realitzi aquestes funcions i
en el moment en què es produeixi el seu cessament.
Aquests complements retributius de l'equip directiu estan lligat a l'exercici efectiu de les funcions d'equip
directiu. La percepció d'aquest dels complements d'equip directiu és incompatible entre ells mateixos, de
manera que en el cas d'haver de procedir a la substitució d'uns dels càrrecs segons allò disposat a l'art. 27 del
Decret 119/2002, de 27 de setembre, no s'acumularan en una mateixa persona la percepció dels dos
complements.’
SEGON. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral de l'OA Fundació Pública de la
Llar d'Infants d'Inca Toninaina i la relació de llocs de feina, amb el següent sentit:
- Suprimir una plaça de director/a de la plantilla de personal laboral de l'OA Fundació Pública de la Llar
d'Infants d'Inca Toninaina.
- Crear una plaça de mestre dins la plantilla de personal laboral de l'OA Fundació Pública de la Llar d'Infants
d'Inca Toninaina.
TERCER. Aprovar inicialment la modificació de l’annex econòmic de personal de l'OA Fundació Pública de la
Llar d'Infants d'Inca Toninaina, que tindrà la següent configuració:
1. Suprimir una plaça de director/a de la plantilla de personal laboral de l'OA Fundació Pública de la Llar
d'Infants d'Inca Toninaina amb la següent configuració:
- Salari base anual: 34.315,28 euros (12 pagues)
- Antiguitat: un 3 % acumulatiu per cada tres anys d’antiguitat.
- 3 pagues extres anuals de sou base més antiguitat mensual.
- Indemnització per residència anual: 803,08 euros (12 pagues)
2. Crear una plaça de mestre dins la plantilla de personal laboral l'OA Fundació Pública de la Llar d'Infants
d'Inca Toninaina amb la següent configuració
- Salari base anual: 20.442,56 euros (12 pagues)
- Antiguitat: un 3 % acumulatiu per cada tres anys d’antiguitat.
- 3 pagues extres anuals de sou base més antiguitat mensual.
- Indemnització per residència anual: 803,08 euros (12 pagues)
QUART. Sotmetre l'aprovació de la modificació de l'art. 38 del Conveni de personal laboral de l'Ajuntament
d'Inca, i la modificació de la plantilla de personal laboral i l'annex econòmic de l'OA Fundació Pública de la Llar
d'Infants d'Inca Toninaina al proper Ple de l'Ajuntament d'Inca.
QUINT. Que l'anterior modificació de plantilla i annex econòmic del personal laboral de l'OA Fundació Pública
de la Llar d'Infants d'Inca Toninaina s'exposi al públic d'acord amb la normativa vigent als efectes de
reclamacions, una vegada aprovat pel Ple de l'Ajuntament.
SEXT. En cas de no haver-hi reclamacions, l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
laboral de l'OA Fundació Pública de la Llar d'Infants d'Inca Toninaina, restaran elevats a definitius."
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinzet (15) vots
a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Independents d'Inca
(INDI), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i Unidas Podemos-
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Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i sis (6) vots d'abstenció dels grups municipals del Partit Popular (PP),
VOX-Baleares (VOX-Actúa Baleares) i Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
12. PROPOSTA DE BATLIA PER A L'ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia, de data 23 de setembre de 2019, que transcrita textualment
diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN per l’adhesió de l’Ajuntament
d’Inca a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)
ANTECEDENTS
PRIMER. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per acord de la seva Junta de Govern de
28 de gener de 2014, va aprovar la creació d’una Central de Contractació a l’empara del previst en la
disposició addicional quinta de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, conforme a
la redacció donada a aquesta per l’article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local.
La Central de Contractació de la FEMP es regeix pel que disposen els articles 227 i següents de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
SEGON. L’Ajuntament d’Inca està interessat en la utilització de la Central de Contractació creada per la
FEMP.
En conseqüència, tenint en compte el que disposa l’article 228 de l’esmentada Llei 9/2017 i sent d’interès per
aquest Ajuntament la utilització de la Central de Contractació de la FEMP, se sotmeten a la consideració del
Ple de l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. ADHERIR-SE a la Central de Contractació de la FEMP a fi de poder contractar les obres, serveis i
subministraments que ofereixi, de conformitat a les condicions i preus que es fixin en els corresponents
contractes o acords marc que se subscriguin entre l’esmentada central i les empreses adjudicatàries dels
mateixos.
SEGON. AJUSTAR-SE a l’establert en el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de la
FEMP, en concret en les clàusules referents a l’àmbit d’aplicació, funcionament, drets i obligacions de les
entitats locals.
TERCER. REMETRE el present Acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies als efectes
oportuns."
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent resultat: dinou (19) vots a
favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Independents d'Inca (INDI),
MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), Partit Popular (PP),
Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i dos (2)
vots d'abstenció del grup municipal de VOX-Baleares (VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
Després de la votació s’absenta de la sala la Sra. Oses.
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13. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I MODEL DE CIUTAT PER APROVAR
DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DEL PGOU
Els reunits consideren el Dictamen de data 20 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"INFORME que en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat
assessor municipal en relació amb l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 9 del PGOU d’Inca
consistent en el canvi de qualificació de zona de casc antic a espai lliure públic (ELP núm. 84) situat entre els
carrers de Martí Metge i el Teatre , perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 9 de PGOU d’Inca, relativa al canvi de
qualificació de zona de casc antic a espai lliure públic (elp núm. 84) , en resulten els Antecedents de fet
següents:
1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 26
d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial
de Mallorca amb prescripcions. La publicació en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia
27/10/2012.
2. Al Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del Pla General d’Inca es
recull com a element catalogat el Teatre Principal d’Inca amb el codi INC-G015.
Es tracta d’un edifici situat al carrer del Teatre a la zona nord de la part més antiga de la ciutat d’Inca. Consta
de tres cossos, el central de planta baixa i quatre pisos, i els laterals de tres altures el de l’esquerra i dues el
de la dreta. La construcció és entre mitgeres i alineada amb el vial.
La propietat del Teatre Principal és de la Fundació Teatre Principal d’Inca, organisme constituït per
l’Ajuntament d’Inca, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.
Actualment l’edifici del Teatre és objecte d’una reforma i ampliació amb el finançamentdels Fons FEDER on
s’inclou una parcel·la adjacent situada al carrer de Martí Metge núm. 21, que fa cantonada amb el carrer del
Teatre. Aquesta incorporació ha permès afegir una sala petita al conjunt de l’edifici, la qual cosa farà més
inclusiu l’ús de l’edifici. Des de l’any 2005, el PGOU d’Inca contemplava aquest canvi de qualificació de la
parcel·la adjacent de residencial a equipament sociocultural i per això es va executar la seva expropiació.
La trama on s’ubica aquest edifici és de carrers estrets amb vials per vehicles d’un sòl sentit de circulació i un
sol carril. Les voreres també són molt estretes. Es considera, per tant que no existeix un espai exterior públic
lligat a l’equipament del Teatre. La tipologia de la zona és d’edificacions entre mitgeres de planta baixa i dues
plantes pis com a màxim i alineació a vial. L’àrea es troba edificada gaire bé en la seva totalitat.
El planejament municipal contempla uns itineraris per vianants reflectits al plànol IP01 on es marca com un
dels eixos principals el vial on es troba el Teatre. En aquest eix no hi ha cap espai lliure i el vial és bastant
estret.
És per això que es considera necessària la incorporació d’un espai lliure públic estretament lligat a
l’equipament del teatre amb l’objecte d’esponja una zona densament edificada i caràcter residencial i dona
una major rellevància a l'edifici del Teatre, però també de crear un nou espai pel conjunt de la ciutat i, en
particular, del casc antic.
3. Per part de l’Ajuntament es va encarregar un estudi al despatx d’arquitectes ar3 Arquitectes, als efectes
d’estudiar i analitzar les diferents possibilitats per dur a terme la present actuació consistent en la modificació
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puntual en el casc antic per a la creació d'un nou espai lliure públic i determinar la seva incidència urbanística,
social i econòmica.
4. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 21 de desembre de 2017, es va acordar la suspensió de
llicències urbanístiques, comunicacions prèvies, plans de desenvolupament d’iniciativa particular i instruments
de gestió, dins l’àmbit comprès entre els carrers Sant Bartomeu, Martí Metge i Teatre, és a dir, l'àmbit on s'havia
duit a terme l'estudi previ per dur a terme la modificació puntual de planejament.
5. Pel Serveis Tècnics Municipals s'ha duit a terme la redacció de la present modificació puntual del PGOU d'Inca,
essent la número 9, on es proposa la creació d'un nou espai lliure públic afectat als carrers Martí Metge i Teatre.
El nou espai lliure públic s'estableix sobre una superfície total de 733,47 m 2, afectat a un total de 7 parcel·les
classificades com a sòl urbà i amb la qualificació de casc antic.
6. Per l'Ajuntament en ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Habitatge de data
24/09/2018, en sessió ordinària de dia 27/09/2018 es va aprovar inicialment la Modificació puntual en qüestió.
7. La present proposta de Modificació puntual va estar sotmesa a informació pública per un termini de 45 dies,
mitjançant anuncis en el BOIB, diari de major difusió de la CAIB i a la seu electrònica de l'Ajuntament i es va
notificar de forma personal als propietaris afectats.
Durant aquest termini s'ha presentat una al·legació per part dels propietaris afectats, Maria i Silvia Mesquida
Bestard i Bárbara Bennasar Mesquida.
8. En data de registre de sortida 11/010/2018, es va remetre al Departament de Territori i Infraestructures del
Consell de Mallorca la documentació relativa a la Modificació puntual, als efectes d'emetre l'informe previ
corresponent a l'aprovació definitiva.
9. En data de 19/12/2018 va tenir entrada l'Informe del Departament de Territori i Infraestructures del Consell
de Mallorca, en el qual es fan una sèrie de consideracions a respecte a l'informe de sostenibilitat econòmica i
l'estudi econòmic i financer de la proposta de Modificació, els quals han estat tenguts en compte a la proposta
que ara es du a aprovació definitiva, procedint a la seva complementació.
9. En data 11/10/2018 es va remetre a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, la proposta
Modificació als efectes del seu pronunciament sobre si ha d’estar sotmesa a tramitació ambiental estratègica,
de conformitat amb el que disposa l'article 9.5 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost d'avaluació ambiental de les
Illes Balears.
10. En data de registre d'entrada de 25/01/2019, es va remetre per la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears Resolució de dia 14/01/20219 del seu president, on es declara que no està subjecte a tramitació
ambiental estratègica el projecte i/o proposta de la Modificació puntual núm. 9 en qüestió.
Fonaments de dret
Primer. Respecte a la conveniència, oportunitat i justificació de la modificació puntual.
És necessària perquè el Teatre Principal és un equipament sense un espai exterior vinculat que permeti no
tan sols els seu accés de manera ordenada, sinó també un relació directa amb la trama urbana. La xarxa de
carrers de la zona és densa i sense cap vorera ampla que permeti una còmoda circulació. L’aforament del
Teatre pot arribar a ser de 630 espectadors, multiplicant l’afluència de vianants usuals. S’ha de tenir en
compte que tant a l’inici com al final de qualsevol activitat desenvolupada al teatre es pot produir una
aglomeració de gent, la qual no té cabuda a l’espai exterior existent.
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A més, cal afegir que la façana del teatre fa 8 metres d’alçada i el carrer del Teatre té una amplada de 7,55 m.
Això fa impossible una visió de la façana i, per tant, la percepció d’un espai encara més estret.
És oportuna perquè actualment s’està executant la reforma del teatre, el qual és objecte d’ampliació amb la
incorporació d’una sala petita que permeti un ús continuat de l’equipament. A més es proposa un nou accés
pel cantó de l’edificació sense gaire espai exterior. La creació d’un nou espai exterior paral·lelament a
l’execució de la reforma de l’edifici afavoriria el seu bon funcionament des de l’inici de l’activitat.
La ciutat d’Inca compta amb diversos espais lliures públics incorporats segons els diferents creixements i
modificacions que s’han anat succeint. Tot i així, l’equipament del Teatre mai ha comptat amb espai exterior
lligat que permeti un millor funcionament del mateix així com una plena integració en la trama urbana.
L’actual PGOU preveu un itinerari pedestre que passa per davant del Teatre i que no té cap eixamplament en
tot el seu traçat previst.
La reforma del Teatre, ja en execució, comportarà un gran canvi a nivell urbanístic i que de forma conjunta
amb la creació de l’espai lliure públic comportarà una millora a nivell circulatori i de seguretat en cas
d’evacuació del Teatre, evitant aglomeracions, així com crea un esponjament dins una zona amb una
important densitat.
Per altra banda, s’ha detectat que una gran part de les edificacions que se situen dins l’àmbit afectat es troben
en situació d’abandonament i quasi ruïna, la qual cosa implica que durant l’estudi i preparació de la
modificació es valorarà aquesta situació als efectes de poder delimitar un espai coherent i complir amb
l’objectiu motivat anteriorment.
Segon. En relació amb el caràcter no estructural de la present Modificació puntual, d'acord amb l'informe emès
pel Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca.
Vist l'Informe del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, on es considera que la
Modificació puntual no afecta determinacions de caràcter estructural i es realitzen una sèrie de consideracions
relatives a l'informe de sostenibilitat econòmica i a l'estudi d'econòmic i financer, correspon la rectificació i
complementació en el sentit exposat a l'informe esmentat.
Tercera. Tràmit avaluació ambiental estratègica.
En relació amb aquesta qüestió, com hem exposat als antecedents de fet, s'ha emès resolució de la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears on es resolt no subjectar la Modificació puntual en qüestió a avaluació
ambiental estratègica de conformitat amb el que disposa l'article 9.5 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost,
d'avaluació ambiental de les Illes Balears, atès que es tracta d'una modificació puntual d'escassa entitat i que
no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient.
Quarta. Quant a les al·legacions presentades durant el període d'informació pública.

Al·legacions presentades per les Sres. Maria i Silvia Mesquida Bestard i la Sra. Bárbara Bennasar
Mesquida.
1. No es justifica de forma suficient la conveniència de la iniciativa en relació amb els interessos públics i
privats concurrents ni conté un estudi d'alternatives per a la creació d'aquest nou espai lliure.
En aquest sentit es manifesta que els motius de seguretat en cas d'evacuació del Teatre es varen garantir
amb la revisió del PGOU de 2005 quan es qualifiquen els habitatges del carrer de Martí Metge núm. 21 i 25,
on es preveuen vies d'evacuació a través d'aquest terrenys adjacents, complint amb la normativa de
seguretat i evacuació en cas d'incendi.
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No es considera justificada la implantació del nou espai lliure públic sobre la base d’una suposada millora de
la xarxa de circulació pedestre i que millori la circulació dels vianants.
Per altra banda, no es facilita, com a documentació de la modificació, l’estudi d’alternatives que es va realitzar
amb anterioritat.
Finalment, es manifesta que la necessitat de preservar les cases afectades atès el seu caràcter tradicional i
integrades en el casc antic, a pesar del seu estat de conservació, el qual no és òptim.
2. Manca de justificació de la sostenibilitat econòmica de la modificació: l'estudi econòmic i financer en el que
es basa la proposta de modificació núm. 9 del PGOU d'Inca, no reflexa el cost real d'adquisició per
expropiació de les parcel·les afectades.
Es manifesta la discrepància en els criteris de valoració utilitzats a l'informe de sostenibilitat i l'estudi
econòmic financer, en el sentit que no es correspon amb altres valoracions realitzades per l'Ajuntament amb
anterioritat
3) En relació amb la titularitat de les finques del c/ del Metge Martí, 13 i 17, es manifesta una errada en al
titularitat de les finques afectades per la Modificació puntual.
Vistes les al·legacions correspon la seva estimació parcial, d’acord amb les següents consideracions:
1. En primer lloc, hem de recordar que ens trobam davant un procediment de modificació puntual de planejament,
en particular, del PGOU d'Inca de 2012, aprovat de forma definitiva per la Comissió Insular d'Ordenació del
Territori de Consell de Mallorca, en sessió de dia 26/10/2012. Aquesta modificació estarà sotmesa a la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i al Reglament general de la LOUS per a la
illa de Mallorca, parcialment en vigor, però, en tot cas, sí són aplicables els preceptes en matèria de planejament.
Així mateix, també serà aplicable el Text refós de la Llei de sòl, com a normativa bàsica.
Així per tant, quant a la primera qüestió que es planteja i en exercici del ius variandi i/o potestat municipal per
modificar i/o revisar el planejament municipal, sempre en vocació de l'interès públic i/o millorar l'ordenació
urbanística existent, així com ponderant els interessos públics i privats, es considera que la present modificació
està justificada quant a la seva oportunitat i conveniència, de forma clara i taxativa a la memòria de la Modificació,
exposat els objectius de la creació d'un nou espai lliure públic dins una zona urbana (casc antic) densament
edificada i afectats a edificacions no catalogades i en un estat quasi de runa.
En aquest sentit, s’expressa de forma clara la conveniència i oportunitat de la creació d'un nou espai lliure públic
(ELP 84), amb la finalitat de dotar al Teatre Principal d'Inca, en situació de reforma, i situat a una zona, com hem
dit, desament edificada, d'un espai vinculat per garantir una correcta evacuació de les possibles aglomeracions
de persones que es puguin dur a terme en el moment de funcionament de l'equipament cultural, garantint la seva
seguretat.
No és correcte el que es manifesta a l'escrit d'al·legacions respecte que aquestes vies d'evacuació és poden dur
a terme com a conseqüència del canvi qualificació dels edificis adjacents situats al carrer de Martí Metge núm. 21
i 25 amb el PGOU de 2005. És cert que va haver un canvi de qualificació, però com a equipament sociocultural i
no com a espai lliure públic. Aquest edificis esmentat han estat objecte de demolició i incorporats a les obres de
reforma del Teatre, constituït dins el projecte una nova sala per espectables de petit format amb la intenció de
donar una major funcionalitat al Teatre.
Per altra banda, aquesta Modificació puntual de planejament també es justifica per la necessitat i oportunitat de
millorar, conforme el que preveu el PGOU d'Inca respecte al foment de les vies de vianants, la mobilitat i
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l'esponjament del casc antic davant una zona de gran densitat, aprofitant, tal i com es reconeix per l'interessat,
l'estat de les edificacions confrontants al teatre, en situació d’abandonament i quasi runa, així com el fet que no
estan catalogades permet la seva intervenció mitjançant la seva demolició per crear el nou espai públic.
Sense dubte, es presenta aquesta Modificació com una primera passa per a la millora del casc antic d'Inca que
ha de concloure en la conversió en zona de vianants d'una gran part dels seus carrers, entre ells, el carrer del
Teatre i establir espais de convivència i esbarjo no exclusius a les zones d’eixample. Per tant, aquest nou espai
lliure públic esdevé una oportunitat per iniciar una transformació del casc antic d'Inca, no només com a espai
vinculat a les necessitats d'un equipament tan important com el Teatre d’imminent funcionament, sinó de millora
de l’àmbit urbà de la zona antiga de la ciutat establint noves relacions urbanes i ciutadanes.
Quant a la incorporació de l'estudi d'alternatives que l'Ajuntament va encarrega en el seu moment per valorar la
millor opció per a la creació de l'espai lliure públic dins l'àmbit del carrer Teatre, es tracta d'un estudi previ de
caràcter intern que no té la consideració de document preceptiu dins la tramitació de la Modificació, d'acord amb
el previst a l'article 38 de la LUIB. En tot cas, es tracta d'un instrument de treball utilitzat pels serveis tècnics
municipals per considerar l'opció que s'adapta millor a l'interès públic.
En definitiva, la Modificació dona compliment al previst a l'article 59 de la LUIB i l'article 171 del Reglament de la
LOUS, en tant que queda justificat el seu objecte, conveniència i oportunitat.
2. Respecte als criteris de valoració utilitzat a l'informe de sostenibilitat econòmica i a l'estudi econòmic i financer,
incorporam l'informe de l'arquitecte municipal, el qual s'ha de posar en relació amb l'informe emès pel
Departament del Territori i Infraestructura del Consell de Mallorca, on s'indica la forma de dur a terme la valoració
de les finques afectades.
En aquest sentit transcrivim l'informe de l'arquitecte municipal esmentat que també complementa la contestació
de l'al·legació primera:
'
a)
La justificació de la creació del nou espai lliure es troba motivada als apartats 2.1 i 2.2 de la memòria
de la modificació:
2.1.Objecte de la modificació. Una modificació necessària, oportuna i complementària.
L’objecte de la modificació és el canvi de qualificació de les parcel·les 2271608DD9927S, 2271609DD9927S,
2271610DD9927S, 2271611DD9927S, 2271612DD9927S, i part de les parcel·les 22716016DD9927S i
2271619DD9927S qualificades com a casc antic en espai lliure públic, per donar servei al Teatre Principal
actualment en procés de reforma.
És necessària perquè el Teatre Principal és un equipament sense un espai exterior vinculat que permeti no
tan sols els seu accés de manera ordenada, sinó també un relació directa amb la trama urbana. La xarxa de
carrers de la zona és densa i sense cap vorera ampla que permeti una còmoda circulació. L’aforament del
teatre pot arribar a ser de 630 espectadors, multiplicant la afluència de vianants usuals. S’ha de tenir en
compte que tant a l’inici com al final de qualsevol activitat desenvolupada al teatre es pot produir una
aglomeració de gent, la qual no té cabuda a l’espai exterior existent.
A tot això cal afegir que la façana del teatre fa 8 metres d’alçada i el carrer del Teatre té una amplada de 7,55
m. Això fa impossible una visió de la façana i per tant, la percepció d’un espai encara més estret.
És oportuna perquè actualment s’està tramitant la reforma del teatre, el qual és objecte d’ampliació amb una
clara voluntat d’afegir una sala petita que permeti un ús continuat de l’equipament. A més, es proposa un nou
accés pel cantó de l’edificació sense gaire espai exterior. La creació d’un nou espai exterior paral·lelament a
l’execució de la reforma de l’edifici afavoriria el seu bon funcionament des de l’inici de l’activitat.
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Per tant, queda constància de l’interès públic de la proposta.
2.2.Justificació de la modificació
La ciutat d’Inca compta amb diversos espais lliures públics incorporats segons els diferents creixements i
modificacions que s’han anat succeint. Tot i així, l’equipament del Teatre mai ha comptat amb espai exterior
lligat que permeti un millor funcionament del mateix així com una plena integració en la trama urbana.
L’actual PGOU preveu un itinerari pedestre que passa per davant del Teatre i que no té cap eixamplament en
tot el seu traçat previst.
Les edificacions afectades per aquesta modificació tenen una antiguitat superior a 100 anys i els seu estat no
és òptim. No es tracta, tampoc de construccions catalogades ni d’especial interès.
La reforma del Teatre és imminent i comportarà un gran canvi a nivell urbanístic.
La creació de l’espai lliure públic comportarà una millora a nivell circulatori pedestre i de seguretat en cas
d’evacuació del Teatre, evitant aglomeracions.
La creació de l’equipament públic donarà lloc que l’espai lliure públic pugui donar servei no només al Teatre,
sinó també a altres activitats.
b)
El manteniment de la qualificació coma a Casc Antic d’aquests terrenys no suposa l’incompliment de
cap tipus d’estàndard urbanístic, no obstant, la corporació municipal ha considerat que la modificació propo sada, suposa una millora per l’interès públic del municipi.
c)
Tal com s’ha indicat a l’apartat a) i b), la modificació suposarà una millores a nivell de municipi enca minades a millorar l’entorn de la barriada i del centre històric a través de l’esponjament de l’espai com a espai
lliure públic i a potenciar l’activitat econòmica directament vinculada a l’equipament sociocultural i al comerç
de la ciutat, entre d’altres.
d)
En relació amb els costos d’expropiació, urbanització i manteniment del nou espai lliure, s’ha incorpo rat a l’apartat 3 de la memòria de la modificació, d’acord a l’article 47 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre
d’urbanisme de les Illes Balears, informe de sostenibilitat econòmica i estudi econòmic i financer, que justifi quen que les despeses són assumibles per la hisenda municipal.
En relació amb l’avaluació dels costos dels terrenys i construccions afectats, s’han revisat les valoracions
realitzades d’acord a l’establert a l’article 23 de l’RD 1492/2011 del Reglament de valoracions de la Llei del
sòl, complint amb els criteris que indica l'informe del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de
Mallorca emès dins la present Modificació.
Per tant, a l’aprovació inicial de la modificació, sols es varen valorar els terrenys pel mètode de repercussió
segons l’ús i edificabilitat assignada pel planejament, mancant analitzar i justificar que la valoració conjunta
del sòl i de l’edificació legalment existent pel mètode de comparació no resulta superior a la valoració
exclusivament del sòl pel mètode de repercussió segons l’ús i edificabilitat assignada pel planejament.
A la memòria de l’aprovació definitiva de la modificació s’ha incorporat l’anàlisi pertinent, justificant que el
valor de taxació superior és la del mètode determinat per la taxació conjunta del sòl i de l’edificació existent
que s’ajusti a la legalitat segons el que estableix l’article 5 d’aquest Reglament, pel mètode de comparació,
aplicat exclusivament als usos de l’edificació existent o la construcció ja realitzada, d’acord amb l’article 24
d’aquest Reglament.
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Per tant, s’han modificat els valors de les expropiacions de l’annex 1 de la memòria de la modificació puntual,
d'acord amb els criteris legals i tècnics aplicables."
En tot cas, la valoració a efectes de cost d'expropiació, s'ha dut a terme aplicant els criteris previst al Reial decret
legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana, així com el
Reglament de valoracions que desenvolupa la llei esmentada.
Per altra banda, hem de recordar que el moment de discutir i determinar el valor exacte de la totalitat dels
terrenys classificats com a sòl urbà i qualificats com a espai lliure públic, serà en el moment d'iniciar l'expedient
d'expropiació, aplicant, efectivament, els criteris que determina la normativa estatal en matèria de valoracions,
sense perjudici de l'estudi econòmic que forma part de la documentació de la Modificació puntual i que s'ajusti als
criteris de valoració vigents en aquest moment."
3. Finalment, quant a les errades d’identificació dels propietaris, aquesta errada deriva de les dades cadastrals
que consten a l'Ajuntament, per la qual cosa es procedirà a la seva rectificació en el document de la Modificació,
atès la seva consideració d'errada material i d'acord amb el manifestat a l’al·legació presentada.
Cinquena. Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.
1. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències en matèria de planejament urbanístic que li atorga
l'article 25.2 a) de la Llei 7/1986, de bases de règim local, ha impulsat la present modificació puntual del PGOU,
atès que considera que es donen els requisits de conveniència i oportunitat, els quals queden motivats i
contrastats a la memòria de la modificació en qüestió.
2. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i l'article 153 del
Reglament general de desenvolupament de la LOUS, regula la competència per a l’aprovació del planejament.
En el cas que ens ocupa atès que es tracta d’una modificació de determinacions no estructural i detallada, la
competència per a la seva aprovació definitiva correspon a l'ajuntament.
3. El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la LUIB i els articles 154 i següents del
Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66 de la Llei esmentada i els articles 171 i
següents del Reglament, respecte a la seva formació, conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat,
obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació de qualsevol dels
elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la
seva formació. A més, d’acord amb l’apartat anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les
persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la
seva iniciació quan, indirectament o directament existeixi increment de paràmetres d’edificabilitat, densitat o
modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del RLOUSM.
A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document a part un informe i/o certificat municipal amb els
propietaris afectats per la modificació puntual.
D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del RLOUSM, es tracta
d’una modificació de planejament i no d’una revisió al no constituir una alteració substancial del model
d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de les determinacions per al seu desenvolupament
urbanístic, així com de les disfuncions derivades de l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals
de sòl per determinats usos i activitats econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació el previst a la disposició transitòria primera, apartat primer, de la LUIB.
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4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la LUIB i articles 138, 139 i 140 del
Reglament general.
5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 12/2016, de 17 d'agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal en matèria d’avaluacions
ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol.
En aquests sentit, es considera que la present modificació de planejament no està subjecta al procediment
d'avaluació ambiental estratègica, atès l’escassa i/o nul·la incidència ambiental de la modificació de planejament,
d'acord amb la justificació que es motiva a la memòria de la present modificació i a l'informe tècnic municipal.
6. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes que tenen el caràcter de normativa bàsica i
tenen efecte sobre els instruments d'ordenació territorial i urbanístic (art. 22).
7. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim Local de 2 d'abril de
1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
quant a la tramitació dels instruments de planejament serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries aplicables són els
articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i
els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat municipal que subscriu sotmet el present,
Informe-proposta FAVORABLE a la consideració de la president de la Comissió Informativa de Medi Ambient i
Model de Ciutat perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per
resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. RESOLDRE I ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública a
la documentació de la Modificació puntual núm. 9 del PGOU d’Inca, consistent en el canvi de qualificació de
zona de casc antic a espai lliure públic (ELP núm. 84), situat entre els carrers Martí Metge i Teatre.
2. APROVAR DEFINITIVAMENT la proposta de Modificació puntual núm. 9 del PGOU d’Inca, consistent en el
canvi de qualificació de zona de casc antic a espai lliure públic (elp núm. 84) , situat entre els carrers Martí
Metge i Teatre, amb els canvis introduïts com a conseqüència de l’estudi i anàlisis dels informes presentats per
altres administracions, al·legacions i anàlisis de l'equip redactor, sense que hagi una alteració substancial dels
criteris i objectius de l’ordenació urbana proposada.
2. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l’Ajuntament.
3. NOTIFICAR el present acord a les persones i/o interessats.
4. TRAMETRE, un exemplar complet diligenciat de la present Modificació al Consell de Mallorca i a l’Arxiu
d’Urbanisme de les Illes Balears."
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: setze (16) vots a
favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB
(MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), Partit Popular (PP), Ciudadanos-Partido de la
ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i quatre (4) vots d'abstenció dels grups
municipals d’Independents d'Inca (INDI) i VOX-Baleares (VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
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14. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I MODEL DE CIUTAT PER APROVAR INICIALMENT
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS ARTÍSTIC, HISTÒRIC,
AMBIENTAL I PATRIMONI HISTÒRIC
Els reunits consideren el Dictamen de data 20 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"INFORME que en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ emet el lletrat municipal i cap de l'Àrea d'Urbanisme i
Habitatge en relació amb l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del Catàleg d’elements d’interès
artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del terme municipal d’Inca consistent en la modificació de la fitxa
INC-D-097-B, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I. VIST l’expedient a la Modificació puntual núm. 2 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i
patrimoni històric del terme municipal d’Inca consistent en la modificació de la fitxa INC-D-097-B (casa de pagès
anomenada Can Ignasi); a la en resulten els Antecedents de fet següents:
1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 26
d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del Catàleg d’Inca i la seva adaptació al Pla Territorial de
Mallorca amb prescripcions. La publicació en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia
27/10/2012.
El Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal d’Inca suposa la protecció d’elements que,
pels seus valors singulars o per les seves característiques urbanístiques o arquitectòniques, han de ser
objecte d’una especial protecció.
En el Catàleg s’han procurat introduir edificis representatius dels diferents tipus arquitectònics existents al
municipi, però s’ha de remarcar que el Catàleg ha de ser considerat com un document obert a successives
revisions, addicions i actualitzacions.
En el Catàleg en vigor hi ha un total de 337 fitxes, 204 fitxes urbanes i 133 fitxes en sòl rústic i fins, a la data,
no ha estat objecte de noves revisions i/o modificacions.
2. En data de registre d'entrada de 11/07/2019 es va presentar per l'entitat Burbujosa, SL, escrit sol·licitant la
modificació de la fitxa del Catàleg amb referència INC-D-097-B (casa de pagès anomenada Can Ignasi),
adjuntant la corresponent documentació justificativa.
3. Per l'arquitecte municipal, en data 27/08/2019, es va emetre informe tècnic sobre la Modificació presentada,
sol·licitant la complementació de documentació.
4. En data de registre d'entrada de 29/08/2019, es va presentar nou escrit complementant la documentació i
donant compliment a l'informe tècnic municipal.
5. Per l'arquitecte municipal, en data 30/08/2019, es va emetre nou informe amb caràcter favorable i considera
complementada tota la documentació a efectes de poder tramitar la present Modificació.
Fonaments de dret
Primer. La conveniència, oportunitat i justificació de la Modificació puntual.
Queda acreditat a la documentació i memòria presentada per l'interessat la conveniència, oportunitat i justificació
de la Modificació de la fitxa INC-D-097 (casa de pagès, Can Ignasi), atès la necessitat de dur a terme una
protecció més completa i que concordant amb la realitat de l'edifici.
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En aquest sentit s'han presentat justificació tècnica signada per tècnics competents on es motiva la necessitat de
dur a terme una protecció més adient de la fitxa del Catàleg en qüestió, en concret, tenint en compte que en el
moment de la catalogació amb l'aprovació definitiva del nou Catàleg i el PGOU en 2012, no s'havia pogut fer una
inspecció a l'interior de l'habitatge i no s'ha tingut en compte la realització d'obres inadequades que es realitzen
als any 80/90 del segle XX.
En aquest sentit es diferencia un cos (A) que es correspon a la construcció original de segle XVIII, i un altre cos
(B) que es correspon amb les obres dels anys 80/90 del segle XX, proposant que la protecció passi de grau B a
C.
Per altra banda, també es proposa la protecció de nous elements que se situen a la parcel·la i que són originals
del segle XVIII.
En definitiva, d'acord amb la justificació presentada i l'informe de l'arquitecte municipal, correspon dur a terme la
modificació de la fitxa en el termes proposats i que tenen com a objectiu:
1. Es considera oportú, fins i tot necessari als efectes del permetre una intervenció que recuperi la importància de
l'element amb valor, concentrar la protecció al cos A.
2. Ajustar la protecció al nivell C implica adaptar la fitxa a les necessitats específiques dels elements d'interès;
façanes del cos original i elements específics.
3. S'ha d'actualitzar la fitxa tot detallant-se les descripcions, actualitzar estat de conservació i concretar la
protecció tant del cos original com dels elements d'interès, interiors i exteriors.
Segon. Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.
1. Els catàlegs d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric es troben regulats a l'article
48 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i els articles 125 i següents del
Reglament general de desenvolupament de la LOUS.
2. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i l'article 153 del
Reglament general de desenvolupament de la LOUS, regula la competència per a l’aprovació del planejament.
En el cas que ens ocupa, atès que es tracta d’una modificació de determinacions no estructural i detallada, la
competència per a la seva aprovació definitiva correspon a l'Ajuntament.
3. El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la LUIB i els articles 154 i següents del
Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66 de la Llei esmentada i els articles 171 i
següents del Reglament, respecte a la seva formació, conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat,
obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
Així mateix, els articles 11 i 15 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric
del terme municipal d’Inca, estableixen el següent a efectes de la Modificació de l'instrument de planejament
en qüestió:
Article 11. Desqualificació d'un immoble o element arquitectònic catalogat.
La desqualificació d'un immoble o element arquitectònic catalogat necessitarà la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:
1. Haver desaparegut a causa de declaració de ruïna legalment autoritzada, conforme al procedi ment previst a la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears.
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2. Ser necessari l'enderrocament per previsions de planejament d'interès públic prevalent quan no hi
hagi alternativa ponderada que en permeti la conservació. (Aquest punt anul·lat per les prescripci ons del PGOU.)
3. Que s'acrediti fefaentment l'existència d'errors de fet en l'apreciació dels motius que aconsellen la
inclusió.
4. Haver perdut l'interès que anteriorment en motivà la inclusió.
Article 15. Modificació del catàleg.
1. El catàleg serà revisat, almenys, cada 8 anys i podrà modificar-se per inclusions o exclusions,
d’acord amb el que disposa en aquesta ordenança o en la legislació vigent.
2. Les modificacions del catàleg inicial per inclusions o exclusions d’elements s’incoaran d’ofici o a
instància de part i correspondrà al Ple de l’Ajuntament la seva aprovació.
3. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament podrà proposar la modificació del catàleg per tal de
desenvolupar-lo, per reparar eventuals deficiències i per completar-lo, d’acord amb el que disposa la
Llei del sòl i el seu Reglament de planejament.
L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació de qualsevol dels
elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la
seva formació. A més, d’acord amb l’apartat anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les
persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la
seva iniciació quan, indirecta o directament existeixi increment de paràmetres d’edificabilitat, densitat o
modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del RLOUSM.
A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe i/o certificat municipal amb els
propietaris afectats per la modificació puntual de Catàleg.
D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del RLOUSM, es tracta
d’una modificació de planejament (catàleg) i no d’una revisió al no constituir una alteració substancial del
model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de les determinacions per al seu desenvolupament
urbanístic, així com de les disfuncions derivades de l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals
de sòl per determinats usos i activitats econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació el previst a la Disposició transitòria primera, apartat primer, de la LUIB.
4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la LUIB i articles 138, 139 i 140 del
Reglament general.
5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 12/2016, de 17 d'agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol, així com la normativa
bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
En aquest sentit, d'acord amb l'article 9.5 de la Llei 12/2016, modificada per la Llei 9/2018, es considera que la
present modificació del Catàleg no està subjecta al procediment d'avaluació ambiental estratègica, atès el seu nul
efecte ambiental i no està inclòs en cap dels supòsits que preveu el punt 3 de l'article 9 de la Llei esmentada.
6. Respecte a l'estudi econòmic i financer i programa d’actuació, la modificació de la fitxa del Catàleg INC-D097 catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del terme municipal d’inca no te
incidència en l’estudi econòmic i financer ni el programa d’actuació del pgou.
Per altra banda, respecte a l'informe sostenibilitat econòmica, l'’article 24 del Text refós de la Llei de sòl (RDL
7/2015) estableix que la documentació dels instruments d'ordenació ha d’incloure un informe o memòria de
sostenibilitat econòmica.
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En aquest cas, la Modificació no es troba entre els supòsits de l’article 37.2 de la LUIB.
7. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes que tenen el caràcter de normativa bàsica i
tenen efecte sobre els instruments d'ordenació territorial i urbanístic (art. 22).
8. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de
1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
quant a la tramitació dels instruments de planejament serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del
número legal de membres de la corporació.
II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries aplicables són els
articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei Reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i
els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat municipal i cap de l'Àrea d'Urbanisme i
Habitatge sotmet el present Informe jurídic FAVORABLE, a resultes del qual es formula la Proposta de Resolució
que es sotmet a la consideració de la presidenta de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat
perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la
següent PROPOSTA D'ACORD:
1. APROVAR INICIALMENT la proposta de Modificació puntual núm. 2 del Catàleg d’elements d’interès artístic,
històric, ambiental i patrimoni històric consistent en la modificació de la fitxa INC-D-097-B (casa de pagès
anomenada Can Ignasi).
2. SOTMETRE a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, la proposta de Modificació puntual núm. 1 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric,
ambiental i patrimoni històric del terme municipal d’Inca; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme
d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i allegacions que es considerin oportunes.
3. ACORDAR no sotmetre a avaluació ambiental estratègica la present Modificació puntual del Catàleg
d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del terme municipal d’Inca, atès les
consideracions expressades al present informe tecnicojurídic.
4. SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos que pugin contradir
les determinacions previstes a la proposta de Modificació puntual.
5. SOL·LICITAR els informes corresponents a les administracions públiques que es puguin veure afectades per la
present Modificació puntual de planejament.
6. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de la nova
aprovació inicial es puguin veure afectats com a conseqüència de les modificacions introduïdes."
Durant les intervencions entra a la sala la Sra. Oses.
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots
a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Independents d'Inca
(INDI), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i set (7) vots
d'abstenció dels grups municipals del Partit Popular (PP), VOX-Baleares (VOX-Actúa Baleares), CiudadanosPartido de la ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
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15. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS PER A LA DENOMINACIÓ D'UNA
ZONA VERDA I AUTORITZAR-HI LA UBICACIÓ D'UNA ESCULTURA
Els reunits consideren el Dictamen de data 4 de setembre de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ D’UNA ZONA VERDA D’INCA AMB EL NOM DE
PARC DE SANT JOAN DE DÉU I L’AUTORITZACIÓ DE LA UBICACIÓ D’UNA ESCULTURA
Vist que el 26 de febrer de 2019, amb núm. de registre d’entrada 3.857, es va presentar instància a
l’Ajuntament d’Inca per part del Sr. Joan Carulla Civit, en representació de l’Hospital Sant Joan de Déu, per tal
de sol·licitar que una zona verda d’Inca, ubicada devora l’esmentat hospital de la ciutat d’Inca, porti
oficialment el nom de PARC DE SANT JOAN DE DÉU i autorització per ubicar al futur parc una estàtua del
seu fundador sant Joan de Déu similar a la que es troba ubicada a l’Hospital de la ciutat de Palma (annex I);
Vist l’article 25 del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament d’Inca, que textualment
diu:
‘Article 25. Procediment.
La Comissió Informativa de Cultura –actual Comissió de Ciutadania i Drets Socials– proposarà la concessió
de les altres distincions consistents en denominacions, monuments i plaques commemoratives.
Una vegada dictaminada favorablement la proposta de concessió, s’elevarà en forma de dictamen a la
consideració de la Ple municipal i es requerirà l’acord favorable de les tres quartes parts dels membres de la
corporació per a la seva aprovació.’
Vist que, consultada l’Àrea d’Urbanisme municipal, el solar per al qual se sol·licita la denominació no té
assignat cap nom a la cartografia municipal i que no es té constància que el nom que se sol·licita designi cap
altre indret del municipi, i que, així mateix, segons el seu parer, la designació correcta d’aquest indret podria
ser indistintament parc o plaça;
Atesos aquests antecedents, la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials a la seva sessió de dia 16
de setembre de 2019 eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent Proposta d’acord:
1. Aprovar la denominació de la zona verda annexa a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca amb el nom
de Parc de Sant Joan de Déu.
2. Autoritzar la ubicació d’una estàtua del fundador sant Joan de Déu en el futur Parc.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials
dictaminarà el que consideri més adient per als interessos municipals."
Durant el debat el Sr. García intervé dient que, en primer lloc, vols fer referència a una qüestió de forma sense
prejutjar el resultat de les votacions. Estan davant una proposta que requereix el vot favorable de tres quartes
parts dels membres de la corporació per a la seva aprovació, i la Llei de règim local de les Illes Balears creu
recordar –si no està derogada, modificada o suprimida– que estableix que aquells acords de Ple que hagin de
menester una majoria qualificada requereixen d'un informe previ del secretari, i que en aquest cas no existeix.
Demana que per aquesta qüestió de forma la proposta quedi damunt la taula. Comenta que, en qualsevol cas,
la tècnica responsable de la tramitació de l'expedient ja va advertir de la falta d'informes fiscals, es corregeix
dient que no, que era sense perjudici dels informes fiscals i jurídics de la Intervenció i la Secretaria municipals
que poguessin formular-se. Entén que en aquest cas és preceptiu aquest informe; per tant, creu que és allò
més prudent deixar la proposta damunt la taula, si és que és així.
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El Sr. Secretari li contesta que aquesta majoria qualificada ve determinada per un reglament municipal, no
perquè ho digui una llei, manifesta que l'expedient l'ha revisat i no li ofereix cap dubte sobre la legalitat,
sempre que s'adopti amb el quòrum legal.
El Sr. García diu que ell no ha dit que no sigui legal, hi insisteix, torna a dir que falta aquest informe.
El Sr. Secretari torna a dir que jurídicament no presenta cap tipus de complexitat.
El Sr. García diu que això no ho discuteix, però sí que la llei estableix que en les majories qualificades hi ha
d'haver un informe previ, per tant per prudència, i perquè guanyarien temps per negociar aquestes coses, ell
demana que ho deixin damunt la taula.
Els altres grups realitzen diferents intervencions.
El Sr. Batle creu, sobre allò que ha dit el Sr. García, que és el mateix procediment que es va dur a terme
durant la passada legislatura, quan es varen posar el nom a dos espais, un a l'avinguda d’Alcúdia, amb la
plaça d’Andreu París, i un altre en els baixos del camp del Constància, amb la plaça del Germans Sancho.
Recorda que es va fer el mateix procediment i la mateixa proposta, i que no es va requerir cap informe. Vol
demanar si avui votant aquest punt estarien botant-se qualsevol legalitat vigent o si faltaria alguna informació
o algun informe previ per dur endavant aquesta proposta al Ple.
El Sr. Secretari contesta, en primer lloc, que hi ha un dubte raonable perquè és una majoria qualificada que no
ve determinada per la llei, sinó per un reglament, però és igual, prescindint d'aquest dubte i donant per bo que
efectivament es necessita un informe, l'art. 25 del Reglament diu com s'ha de prendre aquest acord, és a dir,
simplement un dictamen previ a la Comissió Informativa de Cultura, no hi ha altre requeriment de legalitat, ni
que s’hagi de constatar o comprovar cap altre requisit de legalitat. Així doncs, manifesta que, encara que no hi
hagi el seu informe favorable per escrit, el seu simple informe favorable, ara en aquest moment, sobre
l'expedient ha de ser suficient per poder prendre l'acord. Continua dient que no veu cap inconvenient que el
requisit formal que no hi hagi el document per escrit, essent un tema tan simple quant a procediment, hagi de
generar que el tema es quedi damunt la taula, la veritat és aquesta, no és un tema amb cap tipus de
complexitat.
Es realitzen altres intervencions per part dels presents.
El Sr. García torna a dir que la tècnica de Cultura ho diu molt clar, sense perjudici dels advertiments i/o
informes fiscals i jurídics que des de la Intervenció i Secretaria municipal puguin formular-se per tal cas. La
proposta parla d'una majoria qualificada a part del Reglament, ell no discuteix la legalitat, però la Llei també
diu informe previ, i previ vol dir ‘anterior’, i anterior és anterior a la convocatòria del Ple, dins la documentació
d’aquest. Ells no han dit que dubtin de la legalitat, a més poques vegades en aquest Ple han discutit els noms
que es posen als carrers i creu que mai han fet cap proposta de posar noms a carrer i places. Aleshores no
volen entrar a valorar la part senzilla del nom en si de parc de Sant Joan de Deu i una estàtua amb un
determinat significat, no és aquesta la qüestió; s’adreça al Sr. Secretari i al Sr. Batle dient que la legalitat
estableix que hi ha d'haver un informe previ i que aquest no hi és. Si li ho permeten, comenta que aquesta
circumstància ja l’ha viscuda i que es varen deixar no sap quants de punts que com a regidor duien perquè no
hi havia l'informe previ. Aleshores aquesta experiència ja està viscuda, i entén que ha de ser així. Per tant,
creu que sense informe previ no es pot procedir, i li sembla que seria més coherent i més democràtic deixarho damunt la taula, negociar-ho i no entrar en la discussió de fons per aquesta qüestió, que no sap si hi haurà
les tres quartes parts dels membres que hi votin a favor, no sap si algú ha fet números. Exposa que li
pareixeria molt més fort que s'aprovàs i tancar la via que es pugui aprovar o no més endavant, però bé, entén
i discrepa en aquest cas, considera que l'informe previ és informe previ, no informe oral de legalitat emès a la
sessió plenària. Allò de què no tenen cap dubte és que és una majoria qualificada.
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El Sr. Secretari entén que queda esmenada la falta d'aquest informe, tractant-se de la qüestió que es tracta,
amb l'informe que s'emet verbalment.
El Sr. Batle, perquè no es deixi a l’aire cap dubte ni un per a cap dels membres de la corporació sobre que no
duen el procediment com cal, torna a repetir que s'ha fet el mateix que a la passada legislatura quan es
posaren els noms a dos espais públics de la ciutat, s'ha fet de la mateixa forma i manera. Això no obstant, per
tal que no hi hagi cap dubte, però cap ni un –perquè arribaran a posar dubtes i tot de com s'informa–,
comenta que allò que informa la tècnica d'Administració especial que subscriu ho diu en molts d'informes i
moltes propostes, vol dir que això es podria elevar a altres acords que s'han duit aquí moltíssims d'anys en
aquest Ple. Però, per tal de no voler polemitzar i sobretot per respecte a la institució a la qual estan proposant,
a qui posen el nom del parc just devora de l’Hospital Sant Joan de Déu, consideren que no es mereix aquesta
polèmica ni aquesta situació que es pot crear en el Ple, i amb l'opció de deixar la proposta damunt la taula
insta que es facin tots i cada un dels informes que siguin absolutament necessaris perquè aquesta proposta
es pugui elevar al proper Ple i que es pugui discutir a qualsevol comissió, sigui la de Drets Socials, sigui la de
Bon Govern o la de Model de Ciutat. Ells en aquest tema no entraran perquè creuen que han d'actuar de
forma seriosa i com ho han fet fins ara, han seguit la línia que havien duit la passada legislatura, com ha dit
abans, i han fet absolutament les mateix passes. Ara bé, el Sr. Secretari verbalment ja ha emès el seu
informe, que també els informes in voce tenen la seva validesa, com si fos un informe per escrit; però, perquè
no hi hagi absolutament cap dubte, si els sembla bé poden deixar aquesta proposta damunt la taula i la poden
debatre, discutir, redactar conjuntament, diu al Sr. García que poden parlar amb el tècnic i que poden fer la
petició d'aquests informes. Si els sembla bé, doncs, poden deixar la proposta damunt la taula, i en el proper
Ple es tornarà a dur amb tota la informació que es requereixi i que calgui, perquè aquesta proposta pugui
sortir endavant.
El Sr. García diu que han proposat una qüestió de simple legalitat.
El Sr. Batle diu que, si és per simple legalitat, no retiren el punt, adreçant-se al Sr. Secretari, perquè sembla
que s'està deixant entreveure que estan duent una proposta que no és legal.
El Sr. García diu que, si no ho vol entendre, i demana que no canviï les seves paraules, la proposta és
absolutament legal, ho ha dit deu vegades, sinó que es tracta del procediment.
El Sr. Batle diu al Sr. García que el Sr. Secretari de la corporació li diu que és correcta la legalitat del
procediment.
El Sr. García respon que cap problema, que ho poden deixar damunt la taula.
El Sr. Batle li diu que voldria que aclarís si ell allò que proposa és per una qüestió de legalitat, perquè si és per
una qüestió de legalitat han de votar, perquè és totalment legal.
El Sr. Secretari exposa que aquesta decisió és absolutament política i que l'únic procediment que s'exigeix al
Reglament és un dictamen previ a la Comissió Informativa, no hi ha res més a dir.
El Sr. Batle torna a repetir si és per una qüestió de legalitat...
El Sr. Secretari li contesta que, si és des d’un punt de vista de legalitat, poden tirar endavant, ho reitera.
El Sr. Batle diu que passen a votació; si és una qüestió de legalitat i la proposta és totalment legal, doncs
passen a votació.
Durant el debat la Sra. Vallés s’absenta de la sessió.
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Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinzet (15) vots
a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), MÉS
per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i Unidas Podemos-Unides Podem
(PODEMOS-EUIB); i cinc (5) vots d'abstenció dels grups municipals d’Independents d'Inca (INDI), VOXBaleares (VOX-Actúa Baleares) i Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS).
Atès el resultat de la votació i que no s’assoleix el quòrum exigible de tres quartes parts del nombre legal de
membres de la corporació, és a dir setze vots a favor, es declara no aprovat el Dictamen.
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIDAS PODEMOS SOBRE MESURES PER AVANÇAR EN LA
LAÏCITAT DEL ESTAT EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva inclusió a l’ordre del
dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Després de votar la ratificació la Sra. Vallés s’incorpora a la sessió.
Els reunits consideren la Moció del grup municipal d’Unidas Podemos sobre mesures per avançar en la
laïcitat del estat en el àmbit municipal, que transcrita textualment diu:
"Dña. Isabel Vallés Garrido, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos desea someter a la consideración
del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN SOBRE MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA LAICIDAD DEL
ESTADO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL:
EXPOSICIÓN DE MOTIVIOS
La laicidad es una seña de identidad consustancial con la soberanía del poder civil, la libertad individual y la
democracia. Cada persona es titular del derecho a la libertad ideológica y a sus propias convicciones y
creencias. Por ello el ejercicio de la libertad de pensamiento y de conciencia tiene una enorme transcendencia
pública. Ello exige una política que proporcione garantías y regule su ejercicio de forma constitucionalmente
adecuada, dentro de la neutralidad que el Estado y a sus Instituciones se le debe exigir, y, por supuesto, en el
ámbito municipal.
Atendiéndonos a lo que establece la actual Constitución española, "Ninguna confesión tendrá carácter
estatal" el Ayuntamiento de Inca, tiene como objetivo democrático fomentar la libertad de conciencia y la
independencia de esta institución del Estado de cualquier confesión religiosa o ideológica particular, por
respeto a la pluralidad ideológica, de convicciones y creencias del conjunto de la ciudadanía de este
municipio.
Es por todo ello por lo que desde el grupo municipal Unidas Podemos presentamos la siguiente PROPUESTA
DE ACUERDO al Pleno.
ACUERDO:
1. Los reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus entes públicos se adecuarán a la "no
confesionalidad del Estado", principio que ampara el artículo 16.3 de la actual Constitución. Por lo que este
ayuntamiento se compromete a la elaboración de un Reglamento de laicidad municipal donde determinar el
alcance, dentro de sus competencias para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Española.
2. Los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la administración municipal no mostrarán,
en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, ningún gesto de sumisión o veneración de personas o
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imágenes religiosas, ni participarán en función de su cargo en dichas manifestaciones religiosas.
3. En los espacios de titularidad pública que dependan de este Ayuntamiento no existirá simbología religiosa,
salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico especialmente contrastado.
4. El ayuntamiento elaborará un censo público de las propiedades de la iglesia católica, de otras confesiones,
que están exentos de pagar IBI, tanto de centros de culto, como de otras actividades mercantiles o sociales.
También se elaborará un censo de otras entidades públicas o privadas que estén exentos de pagos del IBI.
Al mismo tiempo este Ayuntamiento se pronuncia a favor de que se modifiquen las Leyes y Acuerdos
estatales pertinentes, para que todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tengan
exenciones de impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven de su actividad,
ya sea de carácter religioso o mercantil. Acuerdo que se elevará al Congreso de los Diputados.
5. En su caso, este Ayuntamiento, elaborará un censo de las propiedades rústicas y urbanas de las que se
haya podido apropiar la Iglesia católica, mediante el sistema de inmatriculación, desde 1946. Solicitando, en
su caso, la información pertinente a los registradores de la propiedad correspondientes. E instando al
Congreso de los Diputados a que legisle para la reversión de dicha inmatriculación al Estado o a sus legítimos
propietarios".
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el
següent resultat: un (1) vots a favor del grup municipal d’Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB);
setze (16) vots en contra dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit
Popular (PP), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), VOX-Baleares (VOX-Actúa Baleares) i CiudadanosPartido de la Ciudadanía (CS); i quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals d’Independents d'Inca
(INDI) i MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB).
Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció.
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER GARANTIR LA UNIVERSALITAT DEL
DESCOMPTE PER AL TRANSPORT AERI I MARÍTIM PER ALS RESIDENTS DE LES ILLES BALEARS

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva inclusió a l’ordre del
dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular per garantir la universalitat del
descompte per al transport aeri i marítim per als residents de les Illes Balears, de data 23 de setembre de
2019, que transcrita textualment diu:
"Moción que presenta el Grupo Municipal Popular con propuesta de acuerdo para la ley de universalidad
descuento residente transporte aéreo Islas Baleares.
Don Andrés Gili Vizcaíno, portavoz del Grupo Municipal Popular, presenta para su debate la siguiente moción
con propuesta de acuerdo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los ciudadanos de las Islas Baleares, así como el resto de territorios extrapenínsulares (Islas Canarias, Ceuta
y Melilla) nos encontramos en inferioridad de oportunidades en cuanto a la conectividad entre islas y entre
islas y la península, al no disponer de otros medios de transporte más allá de los aéreos o marítimos, por
razones obvias.
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Por eso, el año 2001 un gobierno del Partido Popular aprobó un descuento del 50 % para todos los
ciudadanos de las Islas Baleares, tanto para el transporte aéreo como marítimo, en sus desplazamientos
entre las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y entre las islas y la península. Después de dos años
de reivindicaciones de la clase política y la sociedad balear, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el aumento
del descuento de residentes al 75% (Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre, por el cual se bonifican las
tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias, Islas Baleares y para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, modificado por el
Real Decreto 1340/2007 de 11 de octubre) (Disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012 de 27 de
diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificada por la Ley 3/2017 de 27 de
Junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y por la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de
régimen jurídico del sector público).
En los dos casos, el descuento de residente ha sido siempre un derecho universal, el ser beneficiarios tiene
vigencia indefinida y se tiene derecho a obtener bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de
transporte marítimo y aéreo de pasajeros. Tienen derecho los ciudadanos españoles, así como los del resto
de Estados miembros de La Unión Europea o los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros países beneficiarios del derecho de residencia o
del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga
duración que acrediten su condición de residente en las comunidades autónomas de Canarias e Islas
Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
No obstante, la aplicación de este descuento parece haber provocado de forma no deseada una subida de
precios abusiva por parte de los operadores aéreos, que de hecho absorben una parte de este esfuerzo
público que se hace en favor del usuario, pero que acaba beneficiando a los operadores. Este hecho ha
provocado la evidente queja de consumidores, administraciones, grupos políticos y de la sociedad en
general. Así pues, se hace necesario establecer mecanismos de control a los operadores para perseguir y
erradicar las malas prácticas con el objetivo de que nadie haga un mal uso de los fondos públicos que
financian dicho descuento y como hemos expuesto al principio no disponen de alternativa para los
ciudadanos de las Islas Baleares, así como para el resto de territorios ubicados fuera de la península.
Con este mismo objetivo, el año 2013, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha el Observatorio de
Precios y Conectividad para el transporte aéreo de Canarias y Baleares.
Dentro de este mismo marco de proponer medidas de control a las abusivas subidas de precios y como
respuesta a una interpelación del Grupo de Coalición Canaria, realizada en la sesión plenaria de 18 de
septiembre de 2019, el Ministro Abalos afirmó haber encargado un informe a la Universidad Pompeu Fabra
sobre los efectos de estas subvenciones en los transportes y que el Ministerio está trabajando con la Agencia
Tributaria cruzando datos entre las bases de datos de viajes de residentes y de su Renta, para poder obtener
información sobre la correlación de viajes y nivel de renta, así como conocer el número de veces en que se
benefician del descuento.
Esta afirmación supone acabar con la universalidad del descuento y supondría el fin de la naturaleza misma
del descuento que no es otra que paliar los efectos de la insularidad en cuanto a conectividad,
independientemente de la renta o de la frecuencia de uso. Esto afectaría a colectivos que necesitan de
manera especial desplazarse a la península o viajar entre islas, como estudiantes, empresas, trabajadores,
etc.
Este anuncio ha provocado una gran alarma en diferentes sectores de la sociedad balear.
ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de Inca acuerda instar al Gobierno de España a garantizar la universalidad
del descuento aéreo y marítimo del 75 % para los residentes de las Islas Baleares y del resto de terri torios fuera de la península, en las condiciones actualmente establecidas.
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Inca rechaza cualquier intento de vincular el descuento de residente
con el nivel de renta o limitar su uso a un determinado número de viajes.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Inca insta al Gobierno de España a convocar el Observatorio de Preci os y Conectividad para el transporte aéreo de Canarias y Baleares para el correcto control de los pre cios finales y evitar posibles aumentos abusivos de precios".
El Sr. Frontera proposa les següents esmenes:
- Afegir en el segon paràgraf: "Un descompte que gràcies a diferents reivindicacions dels ciutadans i
formacions polítiques tant de les Illes Balears com de les Illes Canàries ara mateix està fixat en el 75 %."
- Un nou punt a l'acord, que seria: "4. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a reduir les taxes
aeroportuàries i les despeses d'equipatges a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla."
- Afegir en el punt 3 de l'acord: "investigar la pujada de preus de les aerolínies a través de la informació que té
la Direcció General d'aviació Civil".
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació l'esmena i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).
El document queda de la següent manera:
"Moción que presenta el Grupo Municipal Popular con propuesta de acuerdo para la ley de universalidad
descuento residente transporte aéreo Islas Baleares.
Don Andrés Gili Vizcaíno, portavoz del Grupo Municipal Popular, presenta para su debate la siguiente moción
con propuesta de acuerdo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los ciudadanos de las Islas Baleares, así como el resto de territorios extrapenínsulares (Islas Canarias, Ceuta
y Melilla) nos encontramos en inferioridad de oportunidades en cuanto a la conectividad entre islas y entre
islas y la península, al no disponer de otros medios de transporte más allá de los aéreos o marítimos, por
razones obvias.
Por eso, el año 2001 un gobierno del Partido Popular aprobó un descuento del 50 % para todos los
ciudadanos de las Islas Baleares, tanto para el transporte aéreo como marítimo, en sus desplazamientos
entre las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y entre las islas y la península. Después de dos años
de reivindicaciones de la clase política y la sociedad balear, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el aumento
del descuento de residentes al 75% (Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre, por el cual se bonifican las
tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias, Islas Baleares y para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, modificado por el
Real Decreto 1340/2007 de 11 de octubre) (Disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012 de 27 de
diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificada por la Ley 3/2017 de 27 de
Junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y por la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de
régimen jurídico del sector público). Un descompte que gràcies a diferents reivindicacions dels ciutadans i
formacions polítiques tant de les Illes Balears com de les Illes Canàries ara mateix està fixat en el 75 %.
En los dos casos, el descuento de residente ha sido siempre un derecho universal, el ser beneficiarios tiene
vigencia indefinida y se tiene derecho a obtener bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de
transporte marítimo y aéreo de pasajeros. Tienen derecho los ciudadanos españoles, así como los del resto
de Estados miembros de La Unión Europea o los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros países beneficiarios del derecho de residencia o
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del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga
duración que acrediten su condición de residente en las comunidades autónomas de Canarias e Islas
Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
No obstante, la aplicación de este descuento parece haber provocado de forma no deseada una subida de
precios abusiva por parte de los operadores aéreos, que de hecho absorben una parte de este esfuerzo
público que se hace en favor del usuario, pero que acaba beneficiando a los operadores. Este hecho ha
provocado la evidente queja de consumidores, administraciones, grupos políticos y de la sociedad en
general. Así pues, se hace necesario establecer mecanismos de control a los operadores para perseguir y
erradicar las malas prácticas con el objetivo de que nadie haga un mal uso de los fondos públicos que
financian dicho descuento y como hemos expuesto al principio no disponen de alternativa para los
ciudadanos de las Islas Baleares, así como para el resto de territorios ubicados fuera de la península.
Con este mismo objetivo, el año 2013, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha el Observatorio de
Precios y Conectividad para el transporte aéreo de Canarias y Baleares.
Dentro de este mismo marco de proponer medidas de control a las abusivas subidas de precios y como
respuesta a una interpelación del Grupo de Coalición Canaria, realizada en la sesión plenaria de 18 de
septiembre de 2019, el Ministro Abalos afirmó haber encargado un informe a la Universidad Pompeu Fabra
sobre los efectos de estas subvenciones en los transportes y que el Ministerio está trabajando con la Agencia
Tributaria cruzando datos entre las bases de datos de viajes de residentes y de su Renta, para poder obtener
información sobre la correlación de viajes y nivel de renta, así como conocer el número de veces en que se
benefician del descuento.
Esta afirmación supone acabar con la universalidad del descuento y supondría el fin de la naturaleza misma
del descuento que no es otra que paliar los efectos de la insularidad en cuanto a conectividad,
independientemente de la renta o de la frecuencia de uso. Esto afectaría a colectivos que necesitan de
manera especial desplazarse a la península o viajar entre islas, como estudiantes, empresas, trabajadores,
etc.
Este anuncio ha provocado una gran alarma en diferentes sectores de la sociedad balear.
ACUERDOS
1. El Pleno del Ayuntamiento de Inca acuerda instar al Gobierno de España a garantizar la universalidad
del descuento aéreo y marítimo del 75 % para los residentes de las Islas Baleares y del resto de territori os fuera de la península, en las condiciones actualmente establecidas.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Inca rechaza cualquier intento de vincular el descuento de residente con
el nivel de renta o limitar su uso a un determinado número de viajes.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Inca insta al Gobierno de España a convocar el Observatorio de Precios
y Conectividad para el transporte aéreo de Canarias y Baleares para el correcto control de los precios fi nales y evitar posibles aumentos abusivos de precios i investigar la pujada de preus de les aerolínies a
través de la informació que té la Direcció General d'aviació Civil.
4. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a reduir les taxes aeroportuàries i les despeses
d'equipatges a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla."
A continuació se sotmet a votació la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció.
Acabat aquest punt el Sr. García s'absenta de la sala.
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18. MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTES D'INCA, MÉS PER INCA I PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS SOBRE LA CONSCIÈNCIA DE L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva inclusió a l’ordre del
dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció dels grups municipals Socialistes d'Inca, MÉS per Inca i Proposta per les Illes
Balears sobre la consciencia de l'emergència climàtica, de data 23 de setembre de 2019, que transcrita
textualment diu:
"MOCIÓ SOBRE LA CONSCIENCIACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Les evidències dels profunds efectes del canvi climàtic al nostre entorn son innegables. Els científics han
repetit des de fa dècades que el canvi que es produirà com a conseqüència de l ’activitat humana serà profund
si no introduïm canvis dràstics i descarbonitzam la nostra economia.
Les dades que aporta l'últim informe especial del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic de Nacions
Unides (IPCC-2018) són més que alarmants. 91 Científics de 44 països diferents constaten l'augment mitjà
d’1 °C de la temperatura mundial des de 1880 i consideren que és inevitable l’augment per sobre de l’1,5 °C.
Les conseqüències de l'escalfament global d'1 ° C ja són evidents i entre elles trobam un augment en
freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems, per tant no sols són més freqüents, sinó també
més destructius. A més, també comporta un augment del nivell del mar i una disminució del gel a l'Àrtic, entre
altres canvis. No arribar als 2 °C podria evitar la desaparició dels esculls marins, el mencionat desgel o
l'elevació del mar, però per evitar-ho arribar a un augment de 2 °C hem de prendre mesures dràstiques i
començar canvis profunds. No podem esperar un dia més.
El canvi climàtic té també conseqüències directes i dramàtiques en la salut pública. L’escassetat de pluges i la
pujada de temperatures afecta directament als sectors primaris, afectant així la seguretat alimentària de les
persones. Per altra banda, la comunitat científica apunta que la pujada de les temperatures del planeta
afavorirà les condicions perquè apareguin insectes i altres animals transmissors de malalties contagioses. A
més, les ones de calor i fred augmentaran dràsticament i seran més intenses, suposant un fort impacte en la
salut de la població més vulnerable, com la gent gran, els infants o les persones embarassades. La qualitat de
l’aire també es veu greument afectada, fet que afecta a totes les persones.
Conscient de la realitat del canvi climàtic, l’Ajuntament d’Inca s’ha adherit al Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima
i l’Energia, una iniciativa de la Comissió Europea que neix amb l’objectiu de reunir als batles/esses de les
ciutats europees en una xarxa d’intercanvi d’informació per a l’aplicació de bones pràctiques en matèria de
sostenibilitat ambiental. Aquestes actuacions porten en la seva realització una fita clara, la millora de
l’eficiència energètica i la promoció de les energies renovables dins de l’entorn urbà per aconseguir una
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en l’àmbit territorial local, com a mínim, d’un 20 % per
a l’any 2020. Encara queda molt a fer i l’Ajuntament ha de continuar treballant en aquesta línia per esdevenir
un agent d’aquest canvi que tots i totes necessitem.
Per tot això, els grups municipals Socialistes d’Inca, MÉS per Inca i Proposta per les Illes Balears (EL PI),
proposem al Ple de l’Ajuntament d’Inca els següents:
ACORDS
1. L’Ajuntament d’Inca es compromet a establir converses directes amb l’Aliança per l’Emergència Climàtica
per rebre assessorament i concretar mesures amb l’objectiu de declarar la situació d’emergència climàtica a
Inca.
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2. L’Ajuntament d’Inca dona suport a la vaga pel clima del dia 27 de setembre preveu aturar l’activitat als
centres educatius de Mallorca com a adhesió local a aquesta lluita global.
3. L’Ajuntament d’Inca es reafirma en la seva adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia i es
compromet a complir els objectius proposats per la Unió Europea, reduint les emissions de CO2-eq, com a
mínim en un 20%.
4. L’Ajuntament d’Inca es compromet a elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
5. L’Ajuntament d’Inca continuarà treballant per l’eficiència energètica, establirà incentius per afavorir la
transició energètica i revisarà les ordenances fiscal per tal d’introduir-hi criteris mediambientals.
6. L’Ajuntament d’Inca crearà una Comissió d’Emergència Climàtica amb l’objectiu de reduir la petjada de
carboni i la reducció de residus i on hi puguin participar la societat civil.
5. L’Ajuntament d’Inca insta el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a
declarar la situació d’emergència climàtica i impulsar polítiques
públiques que assegurin una descarbonització del nostre país d’una manera socialment justa i suficientment
ràpida.
7. L’Ajuntament d’Inca es compromet a treballar conjuntament amb la resta d’institucions públiques per tal que
el canvi climàtic es converteixi en una
prioritat a l’hora de desenvolupar polítiques públiques."
El Sr. Gori Ferrà proposa com a esmena modificar el punt 2 amb la següent redacció: "L’Ajuntament d’Inca
dona suport a les mobilitzacions globals pel clima."
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la esmena i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació la Proposta esmenada de la
Batlia i n’esdevé el següent resultat: divuit (18) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les
Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), Partit Popular (PP), Independents d'Inca
(INDI), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS) i Unidas
Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal VOX-Baleares
(VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció.
19. MOCIONS URGENTS
A. PROPOSTA PER A L'INICI DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI D'AJUDA A DOMICILI
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa cal sotmetre a votació la seva
declaració d’urgència i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Proposta de data 25 de setembre de 2019, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS per a l’inici del procediment
d'adjudicació del contracte del servei d’ajuda a domicili.
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CONSIDERADA la necessitat de celebrar un contracte consistent en la prestació del servei d’ajuda a domicili,
justificada a l’informe emès per la cap de secció del departament de Serveis Socials, Sra. Magdalena Llinàs
Català, en el qual es fa constar:
Antecedents
1. L’Ajuntament d’Inca està inscrit en el Registre Insular de Serveis Socials de Mallorca amb el núm. 872.
2. El Servei d’ajuda a Domicili (SAD) de l’Ajuntament d’Inca disposa d’autorització de funcionament i està inscrit
en el Registre Insular de Serveis Socials de Mallorca amb el número 872/0/1.
3. El SAD contractat per l’Ajuntament d’Inca va prestar durant el 2018 una mitjana mensual de 1.346 hores.
4. El Servei d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament d’Inca actual, dependent del Departament de Serveis Socials,
finalitza la darrera pròrroga del seu contracte el dia 16 de març de 2020, aquest inclòs.
5. L’Ajuntament d’Inca disposa a la plantilla del pressupost municipal per al 2019 d’una (1) plaça de treballadora
familiar (laboral fixa) i una (1) plaça laboral interina.
6. El personal municipal és insuficient per dur a terme les característiques d’aquest Servei sense que les seves
funcions es vegin menyscadabes.
7. Es necessària la contractació d’una empresa externa
Consideracions jurídiques
1. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears i la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears,
atribueixen competències a l’Ajuntament d’Inca en matèria de serveis socials.
2. L’article 41.2 de la Llei 4/2009 estableix que cada unitat de treball social ha d’estar integrada, com a mínim,
pels perfils professionals següents : [...] treballador o treballadora familiar [...]..
3. L’article 10.2 del Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de
coordinació dels serveis socials comunitaris, estableix les ràtios mínimes dels professionals de les unitats de
treball social des de l’any 2015, que per al perfil de professional d’ajuda a domicili s’haurà de determinar d’acord
amb la intensitat del servei. S’estableix un mínim de 15 hores mensuals del servei.
4. La clàusula 4.1.4 d) del Conveni signat amb d’Institut Mallorquí d’Afers Socials per al finançament dels
serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2019 estableix que la dotació de professional d'ajuda a domicili
(SAD social) s'haurà de determinar d'acord amb la intensitat del servei. S'estableix un mínim de 15 hores
mensuals del servei.
5. El Servei d'Ajuda a Domicili és un dels tipus de servei d’atenció domiciliària descrit a:
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
La Resolució de 23 d’abril de 2013, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es
publica l’acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència sobre criteris, recomanacions i condicions mínimes per a l’elaboració dels plans de
prevenció de les situacions de dependència i promoció de l’autonomia personal; dades bàsiques del
sistema d’informació del SAAD i Catàleg de referència de serveis socials (BOE de dia 16/05/2013).
L’article 8.1 del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius
de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i
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persones amb discapacitat (publicat al BOIB núm. 99 de dia 3 de juliol de 2010), modificat pel Decret
54/2013, de 5 de desembre (publicat al BOIB de dia 07/12/2013) i pel Decret 31/2016, de 27 de maig
(publicat al BOIB de dia 28/05/2016).
L’apartat 1.2 de l’annex del Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de
serveis socials de les Illes balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres
insulars i locals (publicat al BOIB núm. 146 de dia 19/11/2016).
El Reglament municipal d’organització i de règim interior del Servei d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament
d’Inca (publicat al BOIB núm. 156 de dia 15/10/2011).
Conclusió
Per tot això, inform favorablement sobre:
1. La conveniència d’ampliar els mitjans personals, en vista de la seva insuficiència.
2. La contractació del Servei d'Ajuda a Domicili.
Inca, 20 de setembre de 2019. La cap de secció del Departament de Serveis Socials. M. Magdalena Llinàs
Català.
VISTA la Providència de la Batlia de data 20 de setembre de 2019 d’inici de l’expedient de contractació del
servei d’ajuda a domicili;
VIST que per la Intervenció municipal es va procedir a realitzar la corresponent retenció de crèdit (RC) a futur
a l’aplicació pressupostària 000.2311.22771 per l’import de 380.020,55 €, IVA inclòs;
VIST l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació i de la insuficiència de mitjans interns, emès per la
cap de secció del Departament de Serveis Socials, el qual s’adjunta i consta a l’expedient;
VIST l’informe justificatiu del procediment d’adjudicació, dels criteris de solvència i/o classificació, de la nodivisió de l’objecte del contracte en lots i dels criteris d’adjudicació, emès per la mateixa tècnica municipal;
VIST el Plec de prescripcions tècniques, elaborat per la cap de Secció del Departament de Serveis Socials;
VIST l’informe de legalitat sobre l’expedient de contractació emès pel secretari accidental de la corporació;
VIST l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera;
ATÈS que per a la determinació dels criteris d’adjudicació, dels criteris de solvència i/o classificació, de les
condicions especials d’execució, de la duració del contracte i de les ofertes anormalment baixes s’han tengut
en compte les regles previstes a la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit
social a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així mateix, s’ha tengut en compte el que disposa l’article
68 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, en relació amb l’obligació
d’incorporar com a criteri d’adjudicació la inscripció en un registre públic de petjada de carboni;
VIST que la duració del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 12/2018, és de sis (6)
anys, a comptar a partir del dia 17 de març de 2020, sense possibilitat de pròrroga;
ATÈS que, atès que es tracta d’un contracte plurianual, d’acord amb el que disposa l’article 174.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el
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nombre d’exercicis als quals es puguin aplicar les despeses derivades del present contracte no poden ser
superior a quatre anys. Ara bé, l’apartat 5 de l’esmentat article disposa que, en casos excepcionals, el Ple de
la corporació podrà ampliar el nombre d’anualitats. Per tant, tenint en compte que la duració del present
contracte, per imposició de l’article 14 de la Llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la Comunitat
Autònoma de les IB, és de sis anys, correspon al Ple aprovar l’ampliació del nombre d’anualitats;
ATÈS que la tramitació del present expedient és anticipada, d’acord amb el que disposa la disposició
addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, així com l’article 117.2 de la mateixa norma;
ATES que el valor estimat del contracte és de 2.768.990,28 €, IVA exclòs;
ATÈS que el servei objecte de licitació (servei d’ajuda a domicili amb CPV 85310000-5) és un servei especial
que enumera l’annex IV de la LCSP. Per això, i degut que el valor estimat del contracte és superior a 750.000
€, d’acord amb el que disposa l’article 22.1.c) de la LCSP ens trobam davant un contracte subjecte a regulació
harmonitzada;
ATÈS que l’òrgan competent és el Ple, segons la disposició addicional segona de la LCSP, atès que el termini
de duració del contracte és superior a quatre anys. Això no obstant, el Ple municipal va acordar a la seva
sessió de dia 18 de juny de 2019 delegar, en aquells expedients de contractació en què l’òrgan de
contractació sigui el Ple municipal, la competència per aprovar certificacions i ordenar el pagament de
despeses;
Per tot l’exposat, es sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, les
següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han
de regir el contracte del servei d’ajuda a domicili mitjançant procediment obert, amb un valor estimat de
2.768.990,28 €, IVA exclòs.
SEGONA. APROVAR l’expedient de contractació i DISPOSAR L’OBERTURA del procediment d’adjudicació
del present contracte de serveis, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que s’aproven en aquest acte, amb diversos criteris d’adjudicació avaluables
automàticament i sotmesos a un judici de valor.
TERCERA. AMPLIAR el nombre d’anualitats a les quals s’apliquin les despeses derivades del present
contracte, de manera que la duració del mateix serà de SIS anys.
QUARTA. AUTORITZAR (A) la despesa a futur amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.2311.22771, per
l’import de .380.020,55 €, IVA inclòs, corresponent a l’any 2020.
Vist que es tracta d’un expedient de tramitació anticipada, tal com preveu la disposició addicional 3ª, apartat 2 n, de
la LCSP, l’existència de crèdit estarà vinculada a l’entrada en vigor del Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
per a l’any 2020 definitivament aprovat, incorporant el crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les
obligacions que es derivin de l’execució del contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.2311.22771.
Tenint en compte la plurianualitat del contracte, d’acord amb el que estableix l’article l'article 174.1 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
‘l'autorització o realització de despeses de caràcter plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressuposts’.
QUINTA. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions inherents i derivades de l'execució del contracte en el Pressupost dels anys 2020 i següents, segons el següent detall:
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ANY

IMPORT, IVA INCLÒS

2020

380.020,55 €

2021

479.958,31 €

2022

479.958,31 €

2023

479.958,31 €

2024

479.958,31 €

2025

479.958,31 €

2026

99.937,76 €

SEXTA. PUBLICAR la present licitació al perfil del contractant allotjat en la Plataforma de Contractació del
Sector Public i en el Diari Oficial de la Unió Europea. "
A continuació se sotmet a votació la Proposta i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels grups
municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El PiProposta per les Illes Balears (EL PI); i vuit (8) vots d'abstenció dels grups municipals del Partit Popular (PP),
Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actúa Baleares) Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i
Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
B. PROPOSTA PER A L'INICI DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA (STAD)
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa cal sotmetre a votació la seva
declaració d’urgència i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Proposta de data 25 de setembre de 2019, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS per a l’inici del procediment
d'adjudicació del contracte del servei de Teleassistència Domiciliària (STAD)
CONSIDERADA la necessitat de celebrar un contracte consistent en la prestació del servei de teleassistència
domiciliària (STAD), justificada a l’informe emès per la cap de secció del departament de Serveis Socials, Sra.
Magdalena Llinàs Català, en el qual es fa constar:
Antecedents
1. L’Ajuntament d’Inca està inscrit en el Registre Insular de Serveis Socials de Mallorca amb el núm. 872.
2. El Servei de Teleassistència Domiciliària (STAD) de l’Ajuntament d’Inca disposa d’autorització de funcionament
i està inscrit en el Registre Insular de Serveis Socials de Mallorca amb el número 872/0/2.
3. L’SATD contractat per l’Ajuntament d’Inca disposa de 210 terminals mensuals, dels quals 28 són terminals tipus
GSM.
4. L’STAD de l’Ajuntament d’Inca actual, dependent del Departament de Serveis Socials, finalitza la darrera
pròrroga del seu contracte de serveis el dia 11 de març de 2020.
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5. L’Ajuntament d’Inca no disposa dels mitjans i del personal municipal suficient per dur a terme les
característiques tècniques i tecnològiques que requereix l’STAD.
6. És necessària la contractació d’una empresa externa.
Consideracions jurídiques
1. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears i la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears,
atribueixen competències a l’Ajuntament d’Inca en matèria de serveis socials.

2. El Servei de Teleassistència Domiciliària és un dels tipus de prestacions tecnològiques descrit a:
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
La Resolució de 23 d’abril de 2013, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es
publica l’acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència sobre criteris, recomanacions i condicions mínimes per a l’elaboració dels plans de
prevenció de les situacions de dependència i promoció de l’autonomia personal; dades bàsiques del
sistema d’informació del SAAD i Catàleg de referència de serveis socials (BOE de dia 16/05/2013).
L’article 8.2 del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius
de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i
persones amb discapacitat (publicat al BOIB núm. 99 de dia 3 de juliol de 2010), modificat pel Decret
54/2013, de 5 de desembre (publicat al BOIB de dia 07/12/2013) i pel Decret 31/2016, de 27 de maig
(publicat al BOIB de dia 28/05/2016).
L’apartat 1.4 de l’annex del Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de
serveis socials de les Illes balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres
insulars i locals (publicat al BOIB núm. 146 de dia 19/11/2016).
El Reglament municipal del Servei de Teleassistència Domiciliària (publicat al BOIB núm. 12 del dia 28 de
gener de 2017).
Conclusió
Per tot això, inform favorablement sobre:
1. La conveniència d’ampliar els mitjans personals i tecnològics, en vista de la seva insuficiència.
2. La contractació del Servei de Teleassistència Domiciliària.
Inca, 20 de setembre de 2019. La cap de secció del Departament de Serveis Socials. M. Magdalena Llinàs
Català.
VISTA la providència de la Batlia de data 20 de setembre de 2019 d’inici de l’expedient de contractació del
servei de Teleassistència Domiciliària;
VIST que per la Intervenció municipal es va procedir a realitzar la corresponent retenció de crèdit (RC) a futur
a l’aplicació pressupostària 000.2311.22724, per la quantitat de 67.243,83 €, IVA inclòs;
VIST l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació i de la insuficiència de mitjans interns, emès per la
cap de secció del Departament de Serveis Socials, el qual s’adjunta i consta a l’expedient;
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VIST l’informe justificatiu del procediment d’adjudicació, dels criteris de solvència i/o classificació, de la nodivisió de l’objecte del contracte en lots i dels criteris d’adjudicació, emès per la mateixa tècnica municipal;
VIST el Plec de prescripcions tècniques, elaborat per la cap de Secció del departament de Serveis Socials;
VIST l’informe de legalitat sobre l’expedient de contractació emès pel secretari accidental de la corporació;
VIST l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera;
ATÈS que per a la determinació dels criteris d’adjudicació, dels criteris de solvència i/o classificació, de les
condicions especials d’execució, de la duració del contracte i de les ofertes anormalment baixes s’han tengut
en compte les regles previstes a la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit
social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, s’ha tengut en compte el que disposa l’article
68 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, en relació amb l’obligació
d’incorporar com a criteri d’adjudicació la inscripció en un registre públic de petjada de carboni;
VIST que la duració del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 12/2018, és de sis (6)
anys, a comptar a partir del dia 12 de març de 2020, sense possibilitat de pròrroga;
ATÈS que, al tractar-se d’un contracte plurianual, d’acord amb el que disposa l’article 174.3 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el nombre
d’exercicis als quals es puguin aplicar les despeses derivades del present contracte no poden ser superior a 4
anys. Ara bé, l’apartat 5 de l’esmentat article disposa que, en casos excepcionals, el Ple de la corporació
podrà ampliar el nombre d’anualitats. Per tant, tenint en compte que la duració del present contracte, per
imposició de l’article 14 de la Llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les
IB, és de sis anys, correspon al Ple aprovar l’ampliació del nombre d’anualitats;
ATÈS que la tramitació del present expedient és anticipada, d’acord amb el que disposa la disposició
addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, així com l’article 117.2 de la mateixa norma;
ATES que el valor estimat del contracte és de 480.000 €, IVA exclòs.
ATÈS que el servei objecte de licitació (servei de teleassistència domiciliària amb CPV 85310000-5) és un
servei especial que enumera l’Annex IV de la LCSP. Per això, i degut que el valor estimat del contracte és
inferior a 750.000 €, d’acord amb el que disposa l’article 22.1.c) de la LCSP el present contracte no està
subjecte a regulació harmonitzada;
ATÈS que l’òrgan competent és el Ple, segons la disposició addicional segona de la LCSP, atès que el termini
de duració del contracte és superior a quatre anys. Això no obstant, el Ple municipal va acordar a la seva
sessió de dia 18 de juny de 2019, delegar, en aquells expedients de contractació en què l’òrgan de
contractació sigui el Ple municipal, la competència per aprovar certificacions i ordenar el pagament de
despeses;
Per tot l’exposat, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, les
següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han
de regir el contracte del servei de Teleassistència Domiciliària, mitjançant procediment obert, amb un valor
estimat de 480.000 €, IVA exclòs.
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SEGONA. APROVAR l’expedient de contractació i DISPOSAR L’OBERTURA del procediment d’adjudicació
del present contracte de serveis, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que s’aproven en aquest acte, amb diversos criteris d’adjudicació avaluables
automàticament i sotmesos a un judici de valor.
TERCERA. AMPLIAR el nombre d’anualitats a les quals s’apliquin les despeses derivades del present
contracte, de manera que la duració del mateix serà de SIS anys.
QUARTA. AUTORITZAR (A) la despesa a futur amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.2311.22724, per
l’import de 67.243,83 €, IVA inclòs, corresponent a l’any 2020.
Vist que es tracta d’un expedient de tramitació anticipada, tal com preveu la disposició addicional 3ª, apartat 2 n, de
la LCSP, l’existència de crèdit estarà vinculada a l’entrada en vigor del Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
per a l’any 2020 definitivament aprovat, incorporant el crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les
obligacions que es derivin de l’execució del contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.2311.22724.
Tenint en compte la plurianualitat del contracte, d’acord amb el que estableix l’article l'article 174.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
‘l'autorització o realització de despeses de caràcter plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressuposts’.
QUINTA. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions inherents i derivades de l'execució del contracte en el Pressupost dels anys 2020 i següents, segons el següent detall:
ANY

IMPORT, IVA INCLÒS

2020

67.243,83 €

2021

83.200 €

2022

83.200 €

2023

83.200 €

2024

83.200 €

2025

83.200 €

2026

15.956,3 €

SEXTA. PUBLICAR la present licitació al perfil del contractant allotjat en la Plataforma de Contractació del
Sector Public."
A continuació se sotmet a votació la Proposta i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups
municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El PiProposta per les Illes Balears (EL PI) i Independents d'Inca (INDI) ; i set (7) vots d'abstenció dels grups
municipals Partit Popular (PP), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la ciudadanía
(CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
20. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
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I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les zero hores i dos minuts del dia
27 de setembre de 2019, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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