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A la sala de sessions de la casa consistorial  de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent les 19.30
hores  del  dia  31  d'octubre  de  2019,  es  reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera convocatòria, amb
convocatòria prèvia a l’efecte, per tal de realitzar la
sessió ordinària sota la Presidència del Sr. Virgilio
Moreno  Sarrió,  i  amb  l’assistència  dels  regidors
que es relacionen al marge. 

Actua com a secretari accidental Sr. Guillem Corró
Truyol,  qui  dóna  fe  de  l’acte,  i  hi  assisteix
l’interventor Sr. Antoni Cànaves Reynés.

 



Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi ha el quòrum legalment
exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial  decret  2568/1986,  i  per  l’article  55.1  del  Reglament  orgànic  municipal,  per  a  la  vàlida  realització  de  les
sessions plenàries, la declara oberta.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 26 DE SETEMBRE I 17
D'OCTUBRE DE 2019

El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les actes esmentades.

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de les actes de data 26 de setembre i 17 d'octubre de 2019 i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA NÚM. 1433 A 1742 DE 2019

Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la batlia. 

3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'economia i bon govern per a la modificació de 
l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de data 28 d'octubre de 2019, que 
transcrit textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN

Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 28 d'octubre de 2019 es
va dictaminar favorablement la següent;

"PROPOSTA D'ACORD

L'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme la modificació de l'ordenança de vehicles de tracció mecànica
que havia estat aprovada pel Plenari de dia 8 de setembre de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears núm. 142, de data 10 de novembre de 2016,

La modificació que es dur a terme de l'ordenança fiscal de vehicles inclou la modificació de les bonificacions per
vehicles elèctrics, híbrids etc,
 
Vist l'informe que va emetre el Secretari amb data 23 d'octubre de 2019 en relació al procediment i la legislació
aplicable per procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,

Vist l'informe emès en data 23 d'octubre per l'Interventor General, 

Considerant que amb data 23 d'octubre, va ser lliurat el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'impost de Vehicles de Tracció Mecànica, elaborat pel Departament de Gestió Tributària, juntament amb l'informe
tècnic-econòmic,
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Vists els informes emesos, es del parer que per l'Ajuntament Ple, es podrien adoptar amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, l'adopció dels següents ACORDS; 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal  reguladora de l'impost de Vehicles de Tracció
Mecànica, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;

Text que es modifica (en negreta) 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CAPÍTOL 1
Disposició general

ARTICLE 1
Conformement a l’article 15.2, amb relació a l’article 59.1, tots dos de l’RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament exigirà l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica, d'acord amb les normes contingudes a la present ordenança.

CAPÍTOL 2
Naturalesa i fet imposable

ARTICLE 2
1. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat de vehicles d’aquesta
naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat als registres públics corresponents i
mentre no se n’hagi  donat de baixa. Als efectes d’aquest impost,  també es consideraran aptes els vehicles amb
permisos temporals i matrícula turística.

3.  No estan subjectes a aquest impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per
circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica amb càrrega útil no superior als 750 quilograms.

CAPÍTOL 3
Exempcions i bonificacions

ARTICLE 3
1. Estaran exempts de l’impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat
ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de
carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels països respectius, identificats externament i a condició de
reciprocitat  en l'extensió i  el  grau. Així  mateix,  els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic..

c) Els vehicles respecte dels quals així se derivi del que es disposi en Tractats o convenis internacionals.
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d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del Reglament general
de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció
s’aplicarà  mentre  es  mantenguin  les  dites  circumstàncies,  tant  per  als  vehicles  conduïts  per  persones  amb
discapacitat com per als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris
d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament.

Als efectes del que es disposa en aquest apartat, es consideraran persones amb minusvalidesa les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que
tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

2.  Per  poder aplicar   les exempcions a què es refereixen les lletres e)  i  g)  de l’apartat 1 d’aquest  article,  els
interessats hauran d’instar la seva concessió, indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa
del benefici,  en el període d’un mes des de la data de matriculació, o abans d’acabar el període de pagament
voluntari del padró cobrador, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost.

Declarada l’exempció per l’Administració municipal, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.

En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 anterior, la persona interessada
haurà d’aportar el certificat de minusvalidesa emès per l’òrgan competent i declarar que el vehicle és per al seu ús
exclusiu.

L’Ajuntament podrà requerir la presentació de qualsevol altra documentació que estimi necessària amb motiu de
l’exempció que se sol·licita, així com efectuar comprovacions dels vehicles per constatar l’adequació als seu destí o
finalitat.

ARTICLE 4
1. S’estableix una bonificació del 100% de la quota als vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys,
comptats a partir de la data de fabricació. Si no es coneix aquesta data, es prendrà com a tal la de la seva primera
matriculació i, si no n’hi ha, la data en què el vehicle es va deixar de fabricar.

2. Els vehicles automòbils de les classes; turisme, camions, furgons, furgonetes, vehicles mixts adaptables,
autobusos, autocars, motocicletes i ciclomotors, gaudiran,  en funció de la classe de  carburant utilitzat i les
característiques del motor segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d'una bonificació del 75%
de la quota de l'impost quan reuneixin qualsevol de les condicions següents:

a)  Que es  tracti  de  vehicles  100% elèctrics,  elèctrics  de  rang extèns,  de  pila  de  combustible  i  híbrids
endollables PHEV amb una autonomia elèctrica superior a 40 km.

3. Els vehicles automòbils de les classes; turisme, camions, furgons, furgonetes, vehicles mixts adaptables,
autobusos, autocars, motocicletes i ciclomotors, gaudiran,  en funció de la classe de  carburant utilitzat i les
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característiques del motor segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d'una bonificació del 50%
de la quota de l'impost quan reuneixin qualsevol de les condicions següents:

a) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit (GNC), gas liquat
del petroli (GLP), metà, metanol hidrogen i derivats d'olis vegetals.

b) Que es tracti de vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas).

4. Per gaudir a l'anterior bonificació, els subjectes passius ho hauran de sol·licitar a l'Administració municipal en el
període d'un mes des de la data de matriculació, o abans d'acabar el període de pagament voluntari del padró
cobrador, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l'impost. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar una fotocòpia del
permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle.

5. Si la bonificació se sol·licita quan hagi transcorregut el termini establert en el paràgraf anterior, la seva concessió,
si procedeix, tindrà efectes en el període impositiu següent.

6. Les bonificacions regulades en aquest article són incompatibles entre sí.

7. La concessió de les bonificacions previstes en aquest article queda condicionada a no tenir deutes en
període executiu de tributs locals. L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a la pèrdua de la bonificació.
 
CAPÍTOL 4
Subjectes passius i responsables

ARTICLE 5
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle al permís de circulació.

2. Els subjectes passius, determinats segons l’apartat anterior, hauran de satisfer l’impost a aquest ajuntament quan el
domicili que consti al permís de circulació del vehicle estigui situat al terme municipal d’Inca.

Qualsevol modificació haurà de ser comunicada a la Prefectura Provincial de Trànsit en els termes que estableix
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i el Reglament general de vehicles.

ARTICLE 6
Respecte dels responsables del tribut, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general d’aquest municipi, a la
Llei general tributària i a totes les altres disposicions que siguin aplicables.

CAPÍTOL 5
Quota tributària 

ARTICLE 7
1. Les diferents quotes del present impost corresponents a cadascuna de les categories de vehicles seran el resultat
de multiplicar les tarifes bàsiques establertes a l'article 95.4 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, pels coeficients que s'indiquen en l'apartat següent;

2. Sense perjudici de les modificiacions que es puguin practicar mitjançant la Llei de pressupostos generals
de l'Estat, les quotes seran les següents:
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CLASSE DE VEHICLE I POTÈNCIA

QUOFICIENTS 
APLICATS SOBRE 
QUOTES MÍNIMES 

QUOTES 
TRIBUTÀRIES 
RESULTANTSART 95.4 

RD 2/2004
A) TURISMES   
De menys de 8 cavalls fiscals 1,8542 23,40 €
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 1,8721 63,80 €
De 12 a 15,99 cavalls fiscals 1,8404 132,40 €
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 1,9763 177,10 €
De 20 o més cavalls fiscals 1,9768 221,40 €
B) AUTOBUSOS   
De menys de 21 places 1,8499 154,10 €
De 21 a 50 places 1,8510 219,60 €
De més de 50 places 1,8510 274,50 €
C) CAMIONS   
De menys de 1.000 kg de càrrega útil 1,8570 78,70 €
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 1,8499 154,10 €
De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil 1,8510 219,60 €
De més de 9.999 kg de càrrega útil 1,8510 274,50 €
D) TRACTORS   
De menys de 16 cavalls fiscals 1,8619 32,90 €
De 16 a 25 cavalls fiscals 1,8401 51,10 €
De més de 25 cavalls fiscals 1,8499 154,10 €
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ESTIRATS PER 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 1,8619 32,90 €
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 1,8401 51,10 €
De més de 2.999 kg de càrrega útil 1,8499 154,10 €
F) ALTRES VEHICLES   
Vehicles de menys de 49 cc i ciclomotors 1,9231 8,50 €
Motocicletes fins a 125 cc 1,9231 8,50 €
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 1,8340 13,70 €
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 1,8218 27,60 €
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 1,9776 59,90 €
Motocicletes de més de 1.000 cc 1,9776 119,80 €

3. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l’aplicació de les tarifes, s’hauran de tenir en compte
les regles següents:

a) Als efectes d’aquest impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionades a les tarifes  serà el
descrit en l’annex segon del Reial decret 2822/1998, que aprova el Reglament general de vehicles.

b)  En  tot  cas,  la  rúbrica  genèrica  de  tractors a  què  es  refereix  el  punt  d)  de  les  dites  tarifes,  comprèn  els
tractocamions i els tractors d’obres i serveis.

c) La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s’establirà d’acord amb l'article 11.20 del RD 2822/98, de 23 de
desembre, en relació a l'annex V del mateix texte.
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d) Els derivats de turisme i els vehicles mixts adaptables, definits als números 30 i 31 de l’apartat II de l’annex segon
de l’RD 2822/1998, es classificaran, als efectes de l’aplicació de les tarifes de l’impost, d’acord amb els criteris
següents:

- Com a turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 kg.
- Com a camions, si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 kg de càrrega útil.

e) Les motocicletes elèctriques tributaran per la tarifa aplicable a les motocicletes de fins a 125 c.c.

f) Els vehicles quadricicles denominats Quark o Quad, tributaran com a ciclomotors quan la seva massa en buit sigui
inferior a 350 kg, la seva cilindrada inferior o igual a 50 cm3, i la velocitat màxima per construcció no sigui superior a
45 km/h, i, els restants tributaran com a motocicletes, en raó de la seva cilindrada.

CAPÍTOL 6
Període impositiu i meritació

ARTICLE 8
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, tret del cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el
període impositiu començarà el dia que es produeixi aquesta adquisició.

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa
definitiva del vehicle. També serà aplicable l’esmentat prorrateig en els casos de baixa temporal per sostracció o
robatori del vehicle, comptant des del moment en què es produeixi la citada baixa temporal en el registre públic
corresponent.

CAPÍTOL 7

Gestió de l'impost

ARTICLE 9

1. Als efectes del que disposa l’article 98.2 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es consideraran com a instruments acreditatius del pagament de l’impost els
rebuts tributaris o cartes de pagament, degudament diligenciats de cobrament per la recaptació municipal o les
seves entitats col·laboradores.

2. En el cas de primera adquisició dels vehicles, els subjectes passius presentaran a l’oficina gestora corresponent,
en el termini de trenta dies comptats des de la data de l’adquisició, una declaració-liquidació, segons el model
determinat  per  aquest  ajuntament,  que  contindrà  els  elements  de  la  relació  tributària  imprescindibles  per  a  la
liquidació normal o complementària que escaigui, com també la realització d’aquesta. S’adjuntarà la documentació
que acrediti la compra, certificat de les característiques tècniques i el document d’identitat o el codi d’identificació
fiscal del subjecte passiu. 

3. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu
ingressarà l’import de la quota de l’impost que en resulti. 

4. Els qui sol·licitin la matriculació d’un vehicle hauran de presentar alhora a la Prefectura Provincial de Trànsit, per
triplicat,  l’esmentada  declaració-liquidació  que  acrediti  el  pagament  de  l’impost  o  l’exempció,  degudament
diligenciada, de cobrament per la recaptació municipal o revisada per l’oficina gestora municipal, respectivament.
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Una vegada resolt favorablement l'expedient relacionat amb el vehicle de què es tracti, un exemplar del document
al·ludit, segellat per la Prefectura de Trànsit, amb indicació de la data de presentació i de la matrícula del vehicle, es
trametrà a aquest Ajuntament. 

5. Els qui sol·licitin davant la Prefectura de Trànsit la reforma d'un vehicle, sempre que alteri la seva classificació als
efectes d'aquest impost, així com la transferència o la baixa d'un vehicle, o el canvi del domicili que consti al Permís
de Circulació del vehicle, hauran d'acreditar prèviament el pagament del darrer rebut presentat a cobrament de
l'Impost, sense perjudici de que sigui exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes meritats,
liquidats, presentats al cobrament i no prescrits, per citat concepte.

S'exceptua de la referida obligació d'acreditació el supòsit de baixa definitiva de vehicles amb quinze o més anys
d'antiguitat.

6. En tots els casos prevists en l’apartat anterior, els subjectes passius hauran de presentar davant la Prefectura
Provincial  de  Trànsit  una  declaració  als  efectes  d’aquest  impost,  conformement  al  model  establert  o  al  que
s’estableixi en el futur.

7.  En  els  casos  de  vehicles  ja  matriculats  o  declarats  aptes  per  a  la  circulació,  la  recaptació  de  les  quotes
corresponents es farà mitjançant el sistema de padró anual en què figuraran tots els vehicles subjectes a l’impost
que estiguin inscrits al corresponent registre públic a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme
municipal.

8. El padró o la matrícula de l’impost s’exposarà al públic durant el termini d’un mes, per tal que els legítims interessats el
puguin examinar i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà en el Butlletí de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes
passius.

9. El cobrament de l'impost serà anual.

No obstant, l'establert en l'apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar l'avançament del pagament de la
quota anual de l'impost amb en alguna de les modalitats següents:

a) Modalitat 1 (Pagament mensual): En vuit mensualitats ( de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir
per vuit l'impost abonat per aquest impost l'any immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti
de restar a l'import anual de l'impost de l'exercici, les quantitats ja abonades.

b) Modalitat 2 (Pagament trimestral): En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre), la quantitat equivalent al
resultat de dividir per tres l'import abonat per aquest impost l'any immediatament anterior; i el mes de novembre, la
quantitat que resulti de restar a l'import anual de l'impost de l'exercici, les quantitats abonades.

El pagament avançat què fa referència l'apartat anterior es regirà per les regles següents:

a) Per gaudir d'aquest pagament avançat s'han de complir amb aquests requisits:

- Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.

- No mantenir cap tipus deute amb l'Ajuntament d'Inca en període executiu.

- Efectuar els pagament mitjançant domiciliació bancària.
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b) L'acolliment a la corresponent modalitat de pagament avançat es prorrogarà automàticament  per a l'exercici següent
sempre que l'interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període
executiu.

c) Si el sol·licitant incorregués en l'impagament de qualsvol càrrec del sistema especial de pagament, aquest restarà
sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a comptes i s'haurà de pagar la quantia restant
en el període general de pagament voluntari de l'impost.

ARTICLE 10
El que disposa l'article anterior en relació a la gestió de l'Impost, s'entendrà modificat quan normes de rang superior
disposin altrament.

ARTICLE 11
La Prefectura Provincial de Trànsit no tramitarà el canvi de titularitat administrativa d’un vehicle fins que el titular
registral no acrediti el pagament de l’impost referit al període impositiu de l’any anterior en què es fa el tràmit.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2020 i continuarà la seva vigència
fins que no sigui derogada."

Segon.-  Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança continguda en l'annex, per un
termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva públicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta Corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas les
reclamacions  presentades i  aprovarà  la  redacció  definitiva  de  l'ordenança.  En  el  cas  de  que  no  es  presentin
reclamacions,  aquest  acord provisional  s'elevarà a definitiu  automàticament,  sense necessitat  d'adoptar-se altre
acord.

Quart.- Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a definitiu, juntament amb
el texte de l'ordenança es publiqui en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."

Durant el debat entra el Sr. Sebastià Oriol.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, 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),
Partit Popular (PP), MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB), El Pi-proposta per les Illes Balears (EL PI), Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); dos (2) vots en contra del grup
municipal  VOX-Baleares  (VOX-Actua  Baleares);  i  dues (2)  abstencions  del  grup  municipal  Independents  d'Inca
(INDI).

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

4. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'ECONOMIA  I  BON  GOVERN  PER  APROVAR
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº25/2019 
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Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per aprovar l'expedient de
modificació de crèdit nº25/2019 de data 25 d'octubre de 2019,  que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN  DE  LA COMISSIÓ  D'ECONOMIA I  BON  GOVERN  PER  LA  INCORPORACIÓ  DE  PART  DEL
SUPERÀVIT DE L'ANY 2018 MITJANÇANT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 25/2019

Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 23 d'octubre de 2019 s'ha incoat expedient de modificació
del pressupost mitjançant la modalitat de crèdits extraordinaris finançats i suplements de crèdit amb el romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018._

Vistos els informes 8-2019 i 9-2019 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.

Considerant que l'Ajuntament d'Inca compta amb romanent de tresoreria per a despeses generals, que compleix els
requisits previstos a l'article 32, Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) regulada a l'any 2019 pel Reial decret llei 10/2019, de 29 de
març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de les comunitats autònomes i de les entitats locals
per a inversions sostenibles financerament i s’adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de
les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.

Considerant el que preveu l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i l'esmentat article 36.1-c) del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

Vista la proposta de modificació de crèdit 16/2019 per incorporar part del superàvit de l'ecercici 2018. 

Es  proposa a l'Ajuntament  ple,  amb el  Dictamen Favorable  de  la  Comissió  Informativa  d'Economia  i  Bon
Govern de 28 d'octubre de 2019, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  25/2019  de  modificació  de  crèdits  mitjançant  crèdits  extraordinaris  i
suplements de crèdit finançats amb  Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el resum de la qual és el
següent:

1) Obres d'adequació de l'avinguda Jaume II i Ronda Migjorn.

2) Obres d'adequació del carrer Jaume Armengol.

3) Subministrament senyalística per carrers.

4) Obres de pavimentació de camins.

5) Obres de pavimentació de carrers.

6) Subministrament de lluminàries.

7) Obres d'instal·lació lluminàries avinguda Jaume II, Ronda migjorn i Pati quarter.

8) Subministrament de tendals.
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9) Subministrament d'elements infantils.

10) Subministrament d'alarma contra incendis.

11) Subministrament d'equipament pistes carrer Bisbe Morro

12) Subministrament de grua i cadira per les piscines.

13) Subministrament tancament ballesta poliesportiu municipal

14) Subministrament càmeres de vigilància poliesportiu municipal.

15) Subministrament grups contra incendis.

16) Subministrament portes d'emergència piscines.

17) Subministrament equipament Work Out.

18) Subministrament de torns consergeria poliesportiu municipal.

19) Subministrament equipament informàtic

20) Subministrament ascensor edifici Es lledoner.

21)  Obres de millora i reforma Casal de Cultura. 

El resum de les operacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit pressupostari segons el determinat
a l'apartat anterior, serà el següent: 

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació

(€)

Crèdit
definitiu (€)

000.133.61105 Ordenació del trànsit i 
l'estacionament. Obres 
d'adequació de l'avinguda 
Jaume II i Ronda Migjorn

- 72.000,00 72.000,00

000.133.61106 Ordenació del trànsit i 
l'estacionament. Obres 
d'adequació del carrer 
Jaume Armengol

- 39.000,00 39.000,00

000.133.62907 Ordenació del trànsit i 
l'estacionament. 
Subministrament 
senyalística per carrers

- 18.000,00 18.000,00

000.1532.61107 Pavimentació de vies 
públiques. Obres de 
pavimentació de camins

- 75.000,00 75.000,00

000.1532..61108 Pavimentació de vies 
públiques. Obres de 
pavimentació de carrers

- 177.724,50 177.724,50

000.165.62910 Enllumenat públic. 
Subministrament de 

- 111.679,90 111.679,90
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lluminàries
000.165.62911 Enllumenat públic. Obres 

d'instal·lació lluminàries 
avinguda Jaume II, Ronda 
migjorn i Pati quarter

- 69.545,02 69.545,02

000.342.62912 Instal·lacions esportives. 
Subministrament de tendals

- 8.000,00 8.000,00

000.342.62913 Instal·lacions esportives. 
Subministrament d'elements
infantils

- 4.500,00 4.500,00

000.342.62914 Instal·lacions esportives. 
Subministrament d'alarma 
contra incendis

- 5.800,00 5.800,00

000.342.62915 Instal·lacions esportives. 
Subministrament 
d'equipament pistes carrer 
Bisbe Morro

- 7.500,00 7.500,00

000.342.62916 Instal·lacions esportives. 
Subministrament de grua i 
cadira per les piscines

- 1.500,00 1.500,00

000.342.62917 Instal·lacions esportives. 
Subministrament tancament
ballesta poliesportiu 
municipal

- 6.800,00 6.800,00

000.342.62918 Instal·lacions esportives. 
Subministrament càmeres 
de vigilància poliesportiu 
municipal

- 5.200,00 5.200,00

000.342.62919 Instal·lacions esportives. 
Subministrament grups 
contra incendis

- 4.500,00 4.500,00

000.342.62920 Instal·lacions esportives. 
Subministrament portes 
d'emergència piscines

- 4.500,00 4.500,00

000.342.62921 Instal·lacions esportives. 
Subministrament 
equipament Work Out

- 7.500,00 7.500,00

000.342.62922 Instal·lacions esportives. 
Subministrament de torns 
consergeria poliesportiu 
municipal

- 12.000,00 12.000,00

000.491.64106 Societat de la informació. 
Subministrament 
equipament informàtic

- 9.953,32 9.953,32

000.933.63313 Gestió del patrimoni. 
Subministrament ascensor 
edifici Es lledoner

- 24.000,00 24.000,00

000.933.63314 Gestió del patrimoni. Obres 
de millora i reforma Casal 
de Cultura

- 110.153,00 110.153,00

TOTAL - 774.855,74 774.855,74
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Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

87000 Romanent
tresoreria
despeses
generals

-
774.855,74 774.855,74

TOTAL 774.855,74 774.855,74

SEGON.- Declarar la tramitació d'urgència del procediment d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits amb
la modalitat de crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i per tant reduir
els terminis d'exposició pública a la meitat.   

TERCER.-  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.

QUART.- 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.

CINQUÈ.- 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.

SISÈ.- De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà còpia a l'Administració de
l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears. "

Una vegada finalitzades les  intervencions  de tots  els  portaveus municipals,  se  sotmet  a  votació  el  dictamen i
n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups municipals  Partit  Socialista de les Illes Balears
(PSIB-PSOE),  MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB),  VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares) i El Pi-Proposta per les
Illes Balears (El Pi); i  set (7)  vots d'abstenció dels grups municipals Partido Popular,  Independents d'Inca-INDI,
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos – Unides Podem (PODEMOS-EUIB).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per
aprovar l'expedient de modificació de crèdit nº25/2019.

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER SUSPENDRE LA
VIGÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS USUARIS DE L'APARCAMENT DE LA PLAÇA MALLORCA

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per suspendre la vigència
de la concessió dels usuaris de l'aparcament de la plaça Mallorca de data 22 d'octubre de 2019,  que transcrit
textualment diu:
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"INFORME  AMB  PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ que  emet  el  Secretari  Accidental  de  la  Corporació  sobre  la
possibilitat de suspendre la vigència de la concessió dels usuaris d’aparcament de la Plaça Mallorca, mentre duren
les obres de reforma de la plaça.

Antecedents

En data 7 de juliol de 2000 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va incoar expedient de contractació per la concessió de la
construcció de la reforma de la plaça de Mallorca i explotació del servei d’aparcament per a automòbils de turisme i
de bar-cafeteria en aquest plaça, amb la modalitat de concessió d’obra pública. Constituïa l’objecte del contracte la
concessió  de la construcció  del  projecte  de reforma de la  plaça de Mallorca a  canvi  de l’explotació  del  servei
d’aparcament per a automòbils de turisme i de bar-cafeteria a aquesta plaça, i de la percepció d’un preu.

En data 12 de gener de 2001 el Ple de l‘Ajuntament d’Inca va acordar adjudicar la concessió a l’empresa Proneco y
Obras SA. Atès que una part del preu a rebre pel contractista estava finançat pel Consorci Pla Mirall d’Inca, la Junta
Rectora d’aquest Consorci va adoptar els acords oportuns com a entitat contractant junt amb l’Ajuntament, i així en
data 25 de gener de 2001 va acordar també l’adjudicació de la concessió a Proneco y Obras SA. 

En data 15 de febrer de 2001 es va formalitzar el contracte de concessió de l’obra pública. En data 26 de juliol de
2002 es va aprovar el projecte reformat amb l’addició d’una planta soterrani més, sense el qual no es podia aixecar
l’acta de replanteig, la qual va tenir lloc en data 19 d’agost de 2002 (segons consta en el llibre d’ordres de l’obra). En
atenció a les condicions del plec i a les disposades en l’adjudicació i posterior contracte, el termini d’execució de les
obres era de dotze mesos a comptar des de la data de formalització de l'acta de replanteig, per la qual cosa les
obres havien d’estar finalitzades en data 19 d’agost de 2003. Durant la celebració de les fires i dijous bo de 2003 es
procedeix a la inauguració de les obres i l'aparcament és posat en servei, si bé degut a les deficiències existents, no
és fins el  19 de febrer  de 2004 en que es signa el  document  de final  d’obra per  part  dels  tècnics,  si  bé les
deficiències varen tornar a aparèixer.

Segons està estipulat en el plec el termini màxim de la concessió serà de 50 anys, comptats a partir del dia següent al
de l'adjudicació definitiva del concurs. Considerant que els acords d’adjudicació varen ser, com s’ha dit, el dia 12 de
gener de 2001 per part del Ajuntament i el 25 de gener per part del Consorci, el còmput del termini de vigència s’inicia el
dia 26 de gener de 2001, data del darrer acord, per la qual cosa la concessió finalitza el dia 26 de gener de 2051. 

L’entitat concessionària va cedir a particulars l'ús en exclusiva de determinats aparcaments de la planta soterrani, en
exercici de les facultats que li concedia el plec de condicions (art.19). 

No es té constància de la data exacte en que cada particular va adquirir el dret. Únicament es disposa d’un llistat de la
concessionària i de la comunitat d’usuaris i també d’un sol contracte que està datat a 19 de novembre de 2003, en el
qual es pacta l’entrega de l'aparcament en el mateix moment de la signatura, data que coincideix amb la inauguració de
l'aparcament i de la seva posada en servei.

Després de diverses vicissituds, en data de 25 d'agost de 2014 i de 23 d'octubre de 2014 el Ple de l’Ajuntament d’Inca
va acordar la resolució de la concessió per incompliment culpable de la contractista, la qual va ser confirmada per
diverses resolucions judicials de data 15 de maig de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu i 20 de maig de 2016 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, essent rebutjada l’admissió d’un recurs de cassació per part del
Tribunal Suprem

Això no obstant l’Ajuntament ha vingut respectant el drets cedits a particulars. 

En data de 11 de juny de 2019 l’Ajuntament va acordar adjudicar unes noves obres de reforma de la plaça Mallorca, les
quals, una vegada iniciades, varen impossibilitar a partir del dia 1 d’octubre de 2019, l'ús dels aparcaments per part dels
particulars durant tot el seu termini d’execució, que està pactat en devuit mesos.
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Per part de la Batlia s’ha arribat a l’acord, pendent d’aprovació per part del plenari, de indemnitzar els particulars amb la
cessió, pels qui ho desitgin, d’un aparcament a la planta soterrani de l'aparcament de la Plaça Antoni Mateu, a més de la
suspensió del termini d’ús des del dia 1 d’octubre de 2019 fins a la data en que novament pugui ser utilitzat l'aparcament
per part d’aquells; de forma que el temps que hagi estat suspès l'ús s’afegirà a la data de 26 de gener de 2051 com a
pròrroga de la concessió.

Per part dels particulars es demana també que es prorrogui pel temps en que els aparcaments havien de ser entregats
per la concessionària, a la data en que efectivament es varen entregar.

Així l’objecte del present informe és determinar si és procedent la suspensió de la concessió durant el termini en que els
particulars, a conseqüència de les obres, no podran utilitzar els aparcaments, concedint una pròrroga de la concessió pel
mateix termini en que hagi quedat suspesa la concessió; i si aquest criteri de suspensió i pròrroga també és aplicable al
període en que suposadament els usuaris no varen poder gaudir de l'aparcament degut al retràs amb què es varen
executar les obres.

Consideracions jurídiques

I.- Analitzant aquesta darrera qüestió, el primer que hem de dir és que aquest Ajuntament no té constància de la data
exacte d’adquisició de l'aparcament per cada un dels particulars. Del únic contracte del que es disposa resulta que la
data de cessió coincideix aproximadament amb la inauguració de les obres, per tant no hi hauria cap retràs. Com a molt
es podria discutir el període que va transcorre entre la data de signatura del document d’adquisició de cada usuari i la
data d’expedició del certificat final d’obra, que va ser el 19 de febrer de 2004.

Però de totes formes aquesta discussió és inútil per que, segons té declarat reiteradament el Tribunal Suprem, en la
contractació administrativa el termini per exercitar les accions legals, i per tant el termini de prescripció de les accions,
llevat de que tingui assenyalat un termini específic, és el de quatre anys de la Llei General Pressupostària i no el del
Codi Civil. 

La Sentència del TS de data 22 de maig de 2019 declara: “En cuanto al precepto aplicable, estamos en presencia de
un contrato administrativo, de concesiones de autopistas regulado en el momento de la reclamación por el artículo
19,1,a de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre , (vigente hasta el 16 de diciembre
de  2011),  y  el  plazo  de  prescripción  es  el  establecido  en  la  Ley  General  Presupuestaria,  artículo  25,1
(EDL     2003/127843),a, de cuatro años con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19 L.C.S.P. antes
citada,  dado  el  carácter  administrativo  de  la  concesión cuyo reequilibrio  económico-financiero  se  pretende.  Es
constante y reiterada la jurisprudencia que declara que en la contratación administrativa el plazo de prescripción es
el determinado en la L.G.P., y no se aplica el Código Civil.

Así, Sentencias de esta Sala, entre otras, de 27 de enero de 2003, recurso número 2876/2000 ; de 8 de febrero de
2007 (rec.1084/2004 ); de 13 y 15 de junio de 2007 , CROJ 5075/2007 y 4635/2007 ); 2 de abril de 2008 ( ROJ
943/2008 ); 15 diciembre de 2011 ( ROJ 8488/2011 ); 1 de octubre de 2014 (Rec. 2060/13 ).

Y el día inicial, o díes a quo para computar el plazo de cuatro años es, conforme al artículo de la L.G.P. antes citado,
"desde el día en que el derecho pudo ejercitarse".

En conseqüència qualsevol reclamació que es vulgui realitzar a l’Ajuntament està sotmesa a aquest termini  de
prescripció de quatre anys. També estaria prescrita qualsevol reclamació dels particulars que estès bassada en les
deficiències de la plaça, per quant el còmput s’iniciaria a partir de que les deficiències varen ser visibles. 

II.- La segona qüestió és la relativa a la possibilitat de suspendre la vigència del termini del dret d’ús dels particulars i
concedir una pròrroga igual al temps en que hagi quedat suspès. 
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L’art. 102 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, RDL 2/2000 (que es el cos legal
aplicable en atenció a la data de tramitació i adjudicació de la subhasta), preveu que l’administració pugui acordar la
suspensió del contracte, aixecant acta motivant les circumstàncies que provoquen la suspensió, havent d’abonar
l’Administració al contractista els danys i perjudicis causats. Per tant es tracta de veure si la pròrroga de la concessió
pot ser un medi adequat per restablir els danys i perjudicis de la suspensió. 

A la  legislació  aplicable  a  aquest  contracte  no  existeix  cap norma que autoritzi  o  prohibeixi  la  pròrroga de  la
concessió en els casos de suspensió de la concessió per causes imputables a l’Administració. 

Es cert que tradicionalment es venia considerant que la pròrroga no podia servir per restablir l'equilibri econòmic de
la concessió. Posició que va anar variant amb la legislació, fins el punt de que a dia d’avui s’admet la pròrroga de la
concessió fins a un 10% de la duració inicial (art. 29.6 de la vigent Llei de Contractes del Sector Públic) com a medi
per compensar el desequilibri.

Però tampoc és el mateix prorrogar una concessió quan s’ha romput l'equilibri econòmic que quan té el seu origen
en una causa imputable a l’Administració.

De fet la legislació actual ho distingeix perfectament. El mateix art. 29.6 de la LCSP, abans citat, diferencia aquells
casos en que la pròrroga serveix per restablir l'equilibri econòmic (fins a un 15% del termini, com hem dit abans)
d’aquells en que es produeix una suspensió per causa imputable a l’administració, en el quals diu que aquests
períodes no es tindran en compte als efectes de computar el termini de duració de la concessió. 

Per tant entenc que la doctrina existent en el moment en que es va subscriure el contracte de la plaça Mallorca en el
sentit de que la pròrroga del termini no pot operar com a mode de restablir l'equilibri econòmic, no és aplicable, per
tractar-se de supòsits diferents, quan hi ha una suspensió de la concessió per causa imputable a l’Administració.
Dins la normativa que és d’aplicació al contracte i estava vigent, no observo cap inconvenient legal en la suspensió
de l'ús i la seva pròrroga pel temps en que hagi durat la suspensió. 

De fet la legislació posterior ens ha demostrat que la modificació de la concessió per el restabliment del equilibri
econòmic  i  la  suspensió  de la  concessió  per  causes imputables a  l’Administració  han de tenir  una tractament
compensatori diferent. En el primer la pròrroga de la concessió està limitada, en el segon ve imposada per l’art. 29.6
de la LCSP.

En atenció al que s’ha exposat, el funcionari que subscriu formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.-  Suspendre el  dret  d’ús  en  exclusiva  dels  aparcaments  dels  que  disposen els  particulars  a  la  plaça
Mallorca amb efectes de dia 1 d’octubre de 2019, data en que es varen veure privats del seu dret a conseqüència de
les obres de reforma de la Plaça Mallorca, i fins a la recepció de les obres de reforma.

SEGON.- Acordar que aquesta suspensió dóna lloc a aquests usuaris a una indemnització de danys i perjudicis que
quedarà rescabalada de la següent manera:

- Oferint un dret d’ús en exclusiva d’un aparcament a la Plaça Antoni Mateu mentre duri la suspensió
amb efectes de dia 1 d’octubre.
- Prorrogant el termini de vigència de la concessió, que ara finalitza el dia 26 de gener de 2051, pel
temps en que duri la suspensió, en els quals efectes s’aixecarà acta amb els representants dels usuaris tant de la
data d'inici de la suspensió com de la seva finalització. 
- Aquelles persones usuàries que facin ús de l'aparcament a la Plaça Antoni Mateu també tindran dret
a la pròrroga.
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TERCER.- Una vegada finalitzada la suspensió s’haurà d’elevar al  plenari  municipal la determinació de la data
exacte de la finalització del dret d’ús, a la vista del període de suspensió.

QUART.- Desestimar la petició de les persones usuàries en relació a prorrogar el termini de vigència pel suposat
retràs en l’entrega dels aparcaments. 

QUINT.- Notificar els anteriors acords a les persones usuàries.

Inca, 22 d’octubre de 2019. El Secretari accidental, Guillermo Corró Truyol

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN

Vist  l'anterior  informe  proposta,  la  Comissió  Informativa  d’Economia  i  Bon  Govern,  va  acordar  dictaminar
favorablement l'anterior informe proposta, a la seva sessió de dia 28 d’octubre de 2019, i elevar-lo al Ple municipal
per a l’adopció dels acords que s’hi proposen."

Una vegada finalitzades les  intervencions  de tots  els  portaveus municipals,  se  sotmet  a  votació  el  dictamen i
n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals  Partit Socialista de les Illes Balears
(PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), MÉS per Mallorca-APIB (MES-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
Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per suspendre la vigència de la concessió dels usuaris de l'aparcament de la plaça Mallorca. 

6. DICTAMEN DE LA COMISSIO INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per a l'aprovació definitiva
de la modificació del reglament de prestacions econòmiques de data 28 d'octubre de 2019, que transcrit textualment
diu:

"Informe que en forma de proposta emet la Tècnica d’Administració General interina en relació a l’aprovació
definitiva del Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament
d’Inca

En data 25 d’abril  de 2019,  el  Ple  de l’Ajuntament  d’Inca va aprovar  inicialment  el  Reglament  d’organització  i
funcionament del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament d’Inca. Acord que es va exposar al públic per termini
de trenta dies, mitjançant anunci en el BOIB núm. 74 de dia 4 de juny de 2019 i en el tauler d’anuncis.

Igualment, es va remetre el text del Reglament a l’Institut Balear de la Dona per tal que emetés el corresponent
informe sobre l’impacte de gènere. 

Finalitzat  el  termini  per  a  la  presentació  de reclamacions,  tal  com consta  a  l’expedient,  no s’ha presentat  cap
al·legació. 

Per altra banda, a l’informe sobre l’impacte de gènere emès per l’Institut Balear de la Dona, s’indiquen una sèrie de
recomanacions. En conseqüència, el Tècnic municipal d’Esports, Sr. Salvador Soberats Gamundí, va emetre informe
del  següent  contingut  literal:  «INFORME  que  emet  el  tècnic  d’Esports  en  relació  a  l’aprovació  definitiva  del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament d’Inca
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VIST  que  en  data  25  d’abril  de  2019,  el  Ple  de  l’Ajuntament  d’Inca  va  aprovar  inicialment  el  Reglament
d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament d’Inca. 
 
VIST que en data 4 de juny de 2019 es va publicar al BOIB núm. 74 l’aprovació inicial de l’esmentat Reglament. 

VIST que en data 31 de maig de 2019 es va enviar el text del Reglament a l’Institut Balear de la Dona per a l’emissió
de l’informe sobre l’impacte de gènere. 

VIST que en data 14 d’agost de 2019 es va rebre l’informe sobre l’impacte de gènere del Reglament de referència,
en el qual s’indiquen una sèrie de recomanacions i propostes de millora. 

Per l’anterior, el que subscriu proposa introduir al text inicial del Reglament les següents recomanacions derivades
de l’informe sobre l’impacte de gènere: 
A. A  l’article  4  «Finalitats  i  atribucions»  incloure  el  següent apartat:  «Fomentar  i  promocionar  la  igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en el món esportiu a tots els nivells, d’acord els articles 5 i 34 de la Llei 11/2016,
de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes».

B. A l’article 6 «Assemblea Plenària», a la funció «analitzar l’esport a la ciutat...» afegir «tenint en compte, entre
altres aspectes,  la variable «sexe» i  la  idoneïtat  d’establir  indicador  estadístics que permetin conèixer  millor  la
situació de la dona en el món esportiu a la ciutat, d’acord el que estableix l’article 7 de la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d’igualtat de dones i homes.».

Per tot l’exposat, el que subscriu proposa la modificació del text inicial del Reglament d’organització i funcionament
del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament d’Inca introduint els apartats mencionats anteriorment. 

Inca, 24 d’octubre de 2019. El Tècnic d’Esports. Salvador Soberats Gamundí».

D’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal, anteriorment transcrit, es proposen les següents modificacions al
text inicial del Reglament: 
- A l’article 4 «Finalitats i atribucions» incloure el següent  apartat: «Fomentar i  promocionar la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en el món esportiu a tots els nivells, d’acord els articles 5 i 34 de la Llei 11/2016,
de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes».

- A l’article 6 «Assemblea Plenària», a la funció «analitzar l’esport a la ciutat...» afegir «tenint en compte,
entre altres aspectes, la variable «sexe» i la idoneïtat d’establir indicador estadístics que permetin conèixer millor la
situació de la dona en el món esportiu a la ciutat, d’acord el que estableix l’article 7 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes.».

Per tot l’exposat, la que subscriu informa favorablement la modificació del text inicial del Reglament i  sotmet el
present informe-proposta favorable a la consideració del president de la Comissió Infrormativa 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:

PRIMERA.- MODIFICAR el text inicial del Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport
de l’Ajuntament d’Inca en el següent sentit: 

- A l’article 4 «Finalitats i atribucions» incloure el següent  apartat: «Fomentar i  promocionar la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en el món esportiu a tots els nivells, d’acord els articles 5 i 34 de la Llei 11/2016,
de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes».
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- A l’article 6 «Assemblea Plenària», a la funció «analitzar l’esport a la ciutat...» afegir «tenint en compte,
entre altres aspectes, la variable «sexe» i la idoneïtat d’establir indicador estadístics que permetin conèixer millor la
situació de la dona en el món esportiu a la ciutat, d’acord el que estableix l’article 7 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes.».

SEGONA.-  APROVAR DEFINITIVAMENT el  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  Consell  Municipal  de
l’Esport de l’Ajuntament d’Inca amb la redacció que resulta d’introduir les modificacions anteriorment aprovades. 

TERCERA.- PUBLICAR la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Inca, 24 d’octubre de 2019. La TAG interina, Mercè Bauzà Gual.
Vist i conforme. El Secretari accidental, Guillermo Corró Truyol

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN

Per la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de dia 28 d’octubre de 2019, va acordar
dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple ordinari de l’Ajuntament a
celebrar el dia 31 d’octubre de 2019."

Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de l'Esport de l'Ajuntament d'Inca

Preàmbul

La participació ciutadana és el dret de les persones i entitats a intervenir en els assumptes públics, així com en el
procés  de  presa  de  decisions.  La  Constitució  espanyola  de  1978  ha  consagrat  definitivament  els  principis
fonamentals que han d’inspirar l’actuació de tots els poders públics, i reconeix en el seu article 23 el dret de la
ciutadania a participar ens els assumptes públics.

Per això l’Ajuntament d'Inca, fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent i davant la importància de
l’esport en general i en la vida de la ciutat en particular, en el teixit associatiu i com a element educatiu, impulsor i
facilitador de la integració i la cohesió social, considera adient la creació del Consell Municipal de l’Esport, amb el
qual vol articular i fer pública la seva voluntat d’incrementar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els afers
públics i en la vida col·lectiva del poble d'Inca en aquest àmbit. A aquest efecte pot assessorar el govern municipal
en matèria esportiva, pot generar debat i coneixements sobre l’esport a la ciutat, pot donar suport a l’hora d'elaborar
propostes i formular recomanacions, pot participar a l’hora de fer el seguiment dels plans i programes esportius...

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 
Objecte 
1. El present Reglament té per objecte regular l’organització i el funcionament del Consell Municipal de l’Esport
d’Inca.

2. El  Consell  Municipal  de l’Esport  d’Inca té per objecte assessorar  en matèria esportiva el  govern municipal  i
estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en la gestió dels assumptes
relatius a l’àmbit de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència ciutadana.

Article 2 
Definició

18



1. El Consell Municipal de l’Esport és un òrgan de caràcter consultiu i d’assessorament en els assumptes relacionats
amb l’esport, i a través del qual els diferents col·lectius relacionats amb el món de l’esport de la ciutat d’Inca poden
trobar un espai per canalitzar les seves opinions, suggeriments, necessitats, problemàtiques, propostes, iniciatives i
inquietuds.

2. El Consell Municipal de l’Esport s’adscriu a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Inca, la qual s’encarregarà que les
propostes i informacions que en sorgeixin siguin convenientment tramitades pels òrgans de gestió corresponents.

Article 3
Àmbit
L’àmbit territorial del Consell Municipal de l’Esport és el municipi  d'Inca, tot i que puntualment per temes d’interès
general es pugui convocar altres ajuntaments.

Article 4
Finalitats i atribucions
Les funcions i atribucions del Consell Municipal de l’Esport són, bàsicament, les següents:

A. Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de l’esport, per tal de crear espais
d’expressió i reflexió amplis i multisectorials que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.
B. Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l’esport a la ciutat, en les diferents
franges d’edat i vessants esportives, especialment en l’esport de base, i promoure la participació de les dones i els
homes en igualtat de condicions i oportunitats, així com de les persones amb diversitat funcional.
C. Afavorir que la política esportiva de l’Ajuntament s’adeqüi als interessos dels ciutadans i les ciutadanes, amb
l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de la població.
D. Fomentar l’enfortiment de la vida associativa en l’àmbit esportiu en totes les seves manifestacions i consolidar la
relació entre l’Ajuntament d'Inca i les associacions i clubs esportius de la ciutat.
E. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions i agents que actuen en l’àmbit esportiu, ja siguin públics o
privats.
F. Totes les que li encarregui el president/a del Consell.
G. Aprovar la constitució de les comissions de treball.
H. Aprovar les propostes dels estudis elaborats pels grups de treball constituïts i elevar-los a l'aprovació definitiva de
l'òrgan de govern municipal per dur-les a terme, si és adient.
I. Fomentar  i  promocionar la igualtat  d’oportunitats  entre dones i  homes en el  món esportiu a tots els nivells,
d’acord els articles 5 i 34 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 

TÍTOL II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL

Article 5 
Òrgans 
Els òrgans del Consell Municipal de l’Esport són: 

L'Assemblea Plenària.
La Presidència.
La Vicepresidència.
Les comissions de treball.

Article 6
Assemblea Plenària
L’Assemblea Plenària està integrada per: 

1. President/a: batle/batlessa de l’Ajuntament d’Inca, que ho pot delegar al regidor/a d’Esports.
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2. Vicepresident/a: regidor/a d’Esports.
3. Vocals:

Corporació municipal: un persona representant designada per cada grup polític amb representació a l’Ajuntament
d'Inca i nomenada pel Ple municipal.

Entitats/clubs  esportius  locals:  un  persona  representant  designada  per  cada  club  esportiu  local,  legalment
constituït i degudament inscrit al Registre de Clubs i Associacions Esportives de la CAIB, així com en el Registre
Municipal d'Entitat Ciutadanes de l'Ajuntament d'Inca.
4. Actuarà com a secretari/ària el tècnic/a municipal d’Esports de l'Ajuntament d'Inca, amb veu i sense vot.

Són funcions de l’Assemblea Plenària:
- Informar sobre aquelles matèries que el president/a del Consell Plenari sotmeti a la seva consideració.
- Proposar iniciatives a l’Ajuntament en matèria d’esports.
- Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
- Analitzar l’esport a la ciutat, promoure’n debats i sensibilitzar sobre les qüestions clau, tenint en compte, entre
altres aspectes,  la variable  «sexe» i  la  idoneïtat  d’establir  indicador estadístics que permetin conèixer millor  la
situació de la dona en el món esportiu a la ciutat, d’acord el que estableix l’article 7 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes.  
- Proposar al president/a del Consell Plenari la constitució de les comissions de treball i la seva composició d’acord
amb els àmbits i temes prioritzats com a objecte d’estudi.
- Qualsevol altra dins les funcions del Consell esmentades a l’article 3.

Article 7
Presidència
El president/a del Consell Municipal de l’Esport té les atribucions següents:
- Tenir la representació institucional del Consell.
- Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell Plenari.
- Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament d'Inca els acords, els informes, les propostes i els estudis que
elabori el Consell.
- Autoritzar, amb el seu vistiplau, totes les actes del Consell.
- Crear, si escau, les comissions de treball per a temes específics a proposta del Consell Plenari i designar-ne els
membres i els coordinadors.
- Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell.
- Adoptar les resolucions que exigeixi el correcte funcionament del Consell i donar-ne compte a la primera reunió
que celebri.
- Totes les altres funcions intrínseques al càrrec de president/a i les que li siguin expressament delegades pel
Consell Plenari.

Article 8
Vicepresidència
Correspon al  vicepresident/a  del  Consell  substituir  el  president/a  en cas de vacant,  d’absència o de malaltia,  i
assumir-ne les atribucions i facultats, així com també exercir les funcions que li delegui el president/a del Consell.

Article 9 
Comissions de treball
1. El Consell podrà acordar la constitució de les comissions de treball que consideri necessàries en matèries pròpies
de la seva competència, i dirigides a la consecució de les finalitats previstes en l’article 4, dins el marc del present
Reglament.

2. Les comissions seran creades pel president/a del Consell, i tenen com a finalitat l’estudi, l’informe i/o la proposta
sobre els temes proposats pel president/a al Consell o aquells altres l’anàlisi dels quals es consideri convenient. Les
tasques encarregades a les comissions de treball finalitzen quan hagin presentat l’informe corresponent.
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3. Cada comissió de treball la formen:
a) un coordinador/a
b) vocals

Poden ser vocals els que ho siguin del Consell, amb excepció dels representants designats per cada grup polític
municipal, els quals, això no obstant, poden assistir-hi si ho consideren necessari. Tot i així, poden participar-hi altres
persones per la seva especial relació o implicació amb els temes de treball, i també és possible la participació d’una
mateixa persona en diferents comissions de treball.

Els vocals membres de les diferents comissions de treball els proposa i designa el president/a del Consell.

El coordinador/a el designa així mateix el president/a a proposta de la corresponent comissió de treball.

El nombre de vocals que componen cada comissió és variable i depèn de l’àmbit de la tasca i del tema específic que
es treballa.

4. Als coordinadors o a les persones de la mateixa comissió en qui deleguin els correspon:
- Convocar i dirigir les reunions i els debats de la comissió.
- Trametre a la Presidència del Consell els informes, les propostes, etc. una vegada elaborats.
- Actuar com a portaveu de la comissió en el si del Consell.

Article 10
Podran assistir,  així  mateix,  amb veu i  sense vot,  a  les  reunions  del  Consell  les persones que a judici  de la
Presidència, i convidades per aquesta, es considerin adequades per raó de la seva professió o coneixements en
funció de les matèries que hagin de ser objecte d’examen. 

Article 11
Nomenament dels membres
El batle/batlessa,  com a president/a  del  Consell,  i  a  proposta  de les entitats,  associacions,  institucions i  grups
polítics, nomenarà les seves persones representants al Consell Municipal de l’Esport.

Article 12
Duració del mandat 
1. La duració en el càrrec dels membres que formen part del Consell serà de quatre anys i, en tot cas, el que duri la
legislatura  o  càrrec.  Els  vocals  podran  ser  renovats  per  la  mateixa  duració,  sempre  que  formin  part  de  les
institucions o associacions que estiguin representades al Consell.

El Consell es renovarà a l’inici de cada mandat de la corporació municipal.

2. Les entitats i associacions representades al Consell hauran de comunicar de forma reglada els canvis produïts en
la  seva representació  per  causa de dimissió,  substitució  per  malaltia,  absència  o  qualsevol  altra  circumstància
justificada.

3. A més de cessar per la finalització de cada mandat, els membres del Consell cessaran en els casos següents:
- A causa de defunció.
- Per renúncia.
- Quan perdi la condició de regidor o regidora de l’Ajuntament, o del càrrec que ocupa que està vinculat al
seu nomenament.
- Com a resultat de proposta raonada i  acord majoritari  de l’organisme o entitat,  o grup polític que el
membre representi.
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- Quan el Ple del Consell adopti  acord en aquest sentit  amb el vot favorable de dos terços dels seus
membres.
- La pèrdua de la condició de representant –dels clubs respectius– per part d'un membre del Consell
requereix la comunicació expressa al president o a la presidenta per part de l'entitat, que haurà de designar la
persona substituta per a la resta del mandat, tret que abans se n'hagués nomenat una persona suplent.

Article 13
Modificació de la composició 
La modificació de la composició del Consell, així com la seva dissolució, correspon exclusivament a l’Ajuntament en
ple. 

TÍTOL III 
RÈGIM DE LES SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS

Article 14
Convocatòria
1. L’Assemblea Plenària del Consell Municipal de l’Esport es reunirà en sessió ordinària dues vegades a l’any. De
manera extraordinària es reunirà quan la convoqui el president/a o quan ho sol·licitin una tercera part dels seus
membres mitjançant un escrit raonat en què es justifiquin els motius i la urgència de la convocatòria.

2. La convocatòria, la realitzarà el secretari del Consell, per ordre del president/a, amb una antelació mínima de 48
hores i requerirà ordre del dia, lloc, data i hora de la reunió.

Les sessions extraordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima de 24 hores. 

3. Els membres del Consell han d’adreçar per escrit al president/a les propostes de temes que s’hagin de tractar a
les sessions del Consell, i hauran d’aportar la documentació pertinent.

Article 15
Constitució de les sessions i adopció d’acords
1. Per a la vàlida constitució de les sessions del Consell s’haurà de comptar amb, a més del president/a o qui el/la
substitueixi,  i  el  secretari/ària,  amb  la  meitat  més  un  dels  membres.  Si  això  no  s’aconsegueix,  en  segona
convocatòria, mitja hora més tard de la inicialment prevista, restarà constituïda vàlidament qualsevol quin sigui el
nombre d’assistents, que mai podrà ser inferior a tres.

2. Els acords del Consell es prendran per consens o, en el seu cas, per majoria simple dels membres assistents. En
cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president/a.

3. Els vots són personals i intransferibles, tot i que els membres del Consell poden abstenir-se de votar. L’absència,
una vegada començada la deliberació d’un assumpte, equival, a efectes de votació, a l’abstenció.

Article 16
Modificació del Reglament
La modificació parcial o total d’aquest Reglament correspon exclusivament a l’Ajuntament en ple. 

Disposició final
Entrada en vigor
De conformitat amb allò disposat a l’article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, el present Reglament entrarà en vigor una vegada que s’hagi publicat el seu text íntegre en el BOIB i hagi
transcorregut el termini a què es refereix l’article 113 de la citada Llei."
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Una vegada finalitzades les  intervencions  de tots  els  portaveus municipals,  se  sotmet  a  votació  el  dictamen i
n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals  Partit Socialista de les Illes Balears
(PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB), Independents d'Inca-INDI, El Pi-Proposta per les Illes Balears
(El Pi) i  Unidas Podemos – Unides Podem (PODEMOS-EUIB); tres (3) vots en contra del grup municipal Partit
Popular (PP); i tres (3) vots d'abstenció dels grups municipals,  VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares) i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (CS).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Domissió Informativa d'Economia i Bon Govern per a
l'aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de l'Esport.

7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A L'APROVACIÓ
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  DE  PRESTACIONS  ECONÒMIQUES
D'URGÈNCIA SOCIAL DE L'AJUNTAMENT D'INCA

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon govern per a l'aprovació definitiva
de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament d'Inca de data 28
d'octubre de 2019, el qual transcrit textualment diu:

"Informe que en forma de proposta emet la Tècnica d’Administració General interina en relació a l’aprovació
definitiva de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament
d’Inca

En data 25 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar inicialment la modificació del Reglament de
prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament d’Inca. Acord que es va exposar al públic per termini de
trenta dies, mitjançant anunci en el BOIB núm. 74 de dia 4 de juny de 2019 i en el tauler d’anuncis.

Igualment, es va remetre el text del Reglament a l’Institut Balear de la Dona per tal que emetés el corresponent
informe sobre l’impacte de gènere. 

Finalitzat  el  termini  per  a  la  presentació  de reclamacions,  tal  com consta  a  l’expedient,  no s’ha presentat  cap
al·legació. 

Per altra banda, a l’informe sobre l’impacte de gènere emès per l’Institut Balear de la Dona, s’indiquen una sèrie de
recomanacions. En conseqüència, la Cap de Secció del Departament de Serveis Socials, va emetre informe del
següent contingut literal: «Informe proposta sobre la modificació del text inicial del Reglament de prestacions
econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament d’Inca

Antecedents

1. En data 25 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar inicialment la modificació del Reglament de
prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament d’Inca.
 
2. En data 4 de juny de 2019 es va publicar al BOIB núm. 74 l’aprovació inicial de l’esmentada modificació del
Reglament. 

3. En data 31 de maig de 2019 es va enviar el text de la modificació del  Reglament a l’Institut Balear de la Dona per
a l’emissió de l’informe sobre l’impacte de gènere. 

4. En data 14 d’agost de 2019 es va rebre l’informe sobre l’impacte de gènere del Reglament de referència, en el
qual s’indicaren una sèrie de recomanacions i propostes de millora. 
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Conclusió

Per tot això, propòs la modificació del text inicial  de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques
d’urgència social de l’Ajuntament d’Inca introduint els apartats següents derivats de l'informe sobre l'impacte de
gènere rebut:
J. A l’article 8.1.d) substituir «el beneficiari» per «la persona beneficiària». 
K. A l’article 23.2 substituir «el sol·licitant» per «la persona sol·licitant». 
L. A l’article  5  incloure  el  principi  següent:  Igualtat  d’oportunitats  entre  dones  i  homes,  d’acord  el  principi  de
transversalitat recollit en l’article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 

Inca, 24 d’octubre de 2019
La cap de secció del Departament de Serveis Socials. M. Magdalena Llinàs Català».

D’acord amb l’informe emès per la Cap de Secció del Departament de Serveis Socials, anteriorment transcrit, es
proposen les següents modificacions al text inicial de la modificació del Reglament de referència: 
1. A l’article 8.1.d) substituir «el beneficiari» per «la persona beneficiària». 
2. A l’article 23.2 substituir «el sol·licitant» per «la persona sol·licitant». 

A  l’article  5  incloure  el  següent  principi:  Igualtat  d’oportunitats  entre  dones  i  homes,  d’acord  el  principi  de
transversalitat recollit en l’article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 

Per tot l’exposat, la que subscriu informa favorablement la modificació del text inicial de la modificació del Reglament
i 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:

PRIMERA.-  MODIFICAR  el  text inicial  de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència
social de l’Ajuntament d’Inca en el següent sentit: 

1. A l’article 8.1.d) substituir «el beneficiari» per «la persona beneficiària». 
2. A l’article 23.2 substituir «el sol·licitant» per «la persona sol·licitant». 

A  l’article  5  incloure  el  següent  principi:  Igualtat  d’oportunitats  entre  dones  i  homes,  d’acord  el  principi  de
transversalitat recollit en l’article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 

SEGONA.- APROVAR DEFINITIVAMENT la  modificació  del  Reglament  de prestacions econòmiques d’urgència
social de l’Ajuntament d’Inca amb la redacció que resulta d’introduir les modificacions anteriorment aprovades. 

TERCERA.- PUBLICAR la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Inca, 24 d’octubre de 2019. La TAG interina, Mercè Bauzà Gual. 
Vist i conforme. El Secretari accidental, Guillermo Corró Truyol.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN

Per la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de dia 28 d’octubre de 2019, va acordar
dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple ordinari de l’Ajuntament a
celebrar el dia 31 d’octubre de 2019.

Reglament de les prestacions econòmiques d’urgència social de l'Ajuntament d’Inca

Exposició de Motius
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I
Les polítiques socials queden emparades  per la Constitució Espanyola de forma que es constitueix com un
principi fonamental la protecció social, econòmica i jurídica de les  persones per part de les Administracions
Públiques. Per això, l’ordenament jurídic espanyol que neix de la pròpia norma fonamental, regula tot el conjunt
de polítiques i actuacions que es poden realitzar dins del marc social. D’aquesta forma, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local atribueix, a l’article 25, al municipi les competències en matèria de
serveis socials i, a l’article 26.1.c), obliga als municipis amb població superior als 20.000 habitants a prestar
aquesta competència.

És per això que l’Ajuntament d’Inca es dota d’un Departament de Serveis Socials on es gestionen un conjunt de
prestacions socials que, regulat mitjançant reglament, requereix de la seva adaptació a la actual situació socio-
econòmica i a les necessitats presents de la nostra societat.

Tenint en compte que l’Ajuntament d’Inca té el suport  financer d’altres institucions públiques prestadores de
Serveis Socials, aquest nou reglament instrumenta un marc regulador de les concessions que es puguin donar
d’aquest  tipus  d’ajuda,  segons les previsions pressupostàries  que per  cada exercici  en concret  s’hi  puguin
consignar a l’efecte, sense oblidar el vincle essencial d’aquestes ajudes d’acord al 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
els principis generals per a les carteres insulars i locals.

En conseqüència, es planteja la necessitat d'actualitzar i  formalitzar aquestes prestacions econòmiques, que
sempre tindran un caràcter subsidiari respecte a les que ofereixen altres institucions i que van dirigides a famílies
o individus que passen per situacions de crisis econòmiques de subsistència.

Juntament amb això, el present reglament dóna compliment als principis de bona regulació que, en funció de la
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques – en especial
l’article 129 –; la Llei  40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del  Sector Públic;  la  Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona  administració  i  del  bon  govern  de  les  Illes  Balears  que  han  de  guiar  l’actuació  pública  en  matèria
d’objectivitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, eficàcia i necessitat, interès
general i de identificació clara dels objectius a assolir. 

 El  conjunt  d’ajuts  regulats  al  present  reglament  tendeixen,  en primera instància,  a atendre les necessitats
bàsiques de les persones previstes a l’article 22 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears; les famílies, principalment, però contemplant l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de
l’autonomia personal de les mateixes.
Aquestes prestacions estan vinculades al  pla  de treball  individual  i  familiar  de la persona perceptora de la
prestació per assolir, no únicament un ajut reactiu, sinó, també, la incidència en les causes originàries de la
situació amb l’activació de la persona en els principis de col·laboració, motivació i voluntarietat.
Per totes les raons esmentades, es veu la necessitat d'actualitzar i donar forma a unes prestacions que es vénen
donant des de fa temps, homogeneitzant un mínim de criteris bàsics, la qual cosa clarifica i beneficia a les
persones afectades.

II
El reglament s’estructura en 32 articles, distribuïts en 6 capítols,  i  dues disposicions addicionals,  una única
disposició derogatòria i tres disposicions finals. 

El primer capítol es dedica a les disposicions generals i regula els principals objectius a assolir amb el present
reglament i principis a seguir en la concessió i denegació de les prestacions econòmiques d’urgència. A més,
estableix els principals conceptes del reglament i que caracteritza el conjunt de les ajudes econòmiques del
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca.
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El segon capítol  es refereix a les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència com a
principal subjecte de les mateixes. Així, es regulen els requisits que aquestes han de reunir, juntament amb les
obligacions i drets que reuneixen pel propi fet de beneficiar-se d’una ajuda concedida per una Administració
Pública, tenint en compte que a aquests efectes són aplicables altres normes, com la Llei 4/2009, de 11 de juny,
de serveis socials de les Illes Balears, sense excloure-se entre elles, més enllà de les regles establertes pel
principi de jerarquia normativa present al nostre ordenament jurídic.

Respecte al tercer capítol, són objecte de regulació, en tots els seus àmbits, les pròpies prestacions econòmiques
d’urgència. D’aquesta forma, es distribueixen els seus articles en dues seccions on s’estableixen les diferents
tipologies i modalitats i els criteris d’atorgament, per una banda, i les característiques, condicions econòmiques i
límits de les prestacions, per l’altra banda. 

El capítol quart està dedicat al procediment administratiu per a la concessió de les ajudes. Es compon de dues
seccions amb la intenció de clarificar el propi procediment així com els òrgans que hi intervenen. 

En quan al capítol cinquè, regula les diferents formes en que finalitza o es posa fi a les prestacions econòmiques
d’urgència concedides prèviament.

L’últim capítol, el sisè, refereix al procediment sancionador per aquells casos en que les disposicions pròpies
d’aquestes prestacions econòmiques d’urgència social s’incompleixin per part de les persones beneficiàries. A
aquests casos, el règim que s’estableix és troba a la Llei 4/20009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del Sector Públic, principalment.  

Les disposicions addicionals es refereixen a dues qüestions difícils de situar a l’estructura del present reglament,
però no per això són menys importants. Aquestes són relatives al règim fiscal de les prestacions econòmiques i al
règim de protecció de les dades personals de les persones beneficiàries i d’aquells que podrien beneficiar-se de
les prestacions econòmiques. 

La única disposició derogatòria pretén derogar principalment l’anterior reglament, el qual data de 1993.

Les disposicions finals preveuen l’entrada en vigor del reglament a més de la adaptació normativa que pugui
afectar al reglament a un futur.

Capítol I: Disposicions generals
Article 1. Objecte
L’objecte del present Reglament és la regulació de les prestacions econòmiques d’urgència social per a la
cobertura de les necessitats bàsiques previstes a l’article 22 de la Llei 4/2009, de 11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears.

Article 2. Àmbit subjectiu
El  Departament  de  Serveis  Socials,  o  àrea  que  assumeixi  les  seves  competències  en  la  matèria,  de
l’Ajuntament  d’Inca  gestionarà,  adjudicarà  i  administrarà  les  prestacions  econòmiques  d’urgència  social
regulades al present reglament.

Article 3. Àmbit territorial
El present Reglament serà d’aplicabilitat a les persones físiques i nuclis familiars empadronats al municipi
d’Inca. 

Article 4. Objectius
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Són objectius principals de les prestacions econòmiques d’urgència social:
a)  Millorar  la  qualitat  de  vida  i  promoure  la  normalització,  participació  i  integració  social,  política,
econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones.
b) Promoure l’autonomia personal, familiar i dels grups.
c) Fomentar la cohesió social i la solidaritat.
d) Prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d’exclusió
social
e) Detectar, prevenir i atendre les necessitats derivades de la dependència amb l’objectiu de promoure
l’autonomia de les persones 
f) Afavorir el desenvolupament local econòmic i social

Article 5. Principis generals
La gestió, adjudicació i administració de les prestacions econòmiques d’urgència social es fonamentaran en
els principis següents:

a) Objectivitat i transparència
b) Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional
c) Proporcionalitat
d) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats
e) Adequació dels mitjans als objectius fixats
f)  Eficiència en l’adjudicació i ús de les prestacions econòmiques
g) Necessitat econòmica
h) Cooperació, col·laboració i coordinació amb la resta d’Administracions públiques
i) Universalitat i igualtat.
j) Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’acord el principi de transversalitat recollit en l’article 5 de la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 

Article 6. Definicions
1. Prestacions econòmiques d’urgència social: Són prestacions no periòdiques de naturalesa econòmica,
subvencional i finalista, destinades a les persones integrades en una unitat de convivència amb recursos
insuficients  per  atendre  les  despeses específiques,  de  caràcter  ordinari  o  extraordinari,  necessàries  per
prevenir, evitar o pal·liar situacions de marginació social.
2. Persones beneficiàries: Les persones adultes i les menors d'edat integrades en una unitat de convivència
en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne.

3.  Unitat  de  convivència: Es  considera  el  conjunt  de  persones  que  conviuen  al  mateix  domicili
independentment del seu grau de parentesc i/o relació.

4.  Renta de la unitat de convivència: A efectes del present reglament, són els ingressos de la unitat de
convivència menys l’import mensual del rebut del lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual.  

Capítol II: De les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques
Secció 1ª:   De les persones beneficiàries

Article 7. Persones beneficiàries 
1. Podrà ser beneficiària de les prestacions econòmiques d’urgència social qualsevol persona adulta i les
persones menors d’edat integrades en una unitat de convivència en situació d’exclusió social o en risc de
patir-ne, que no tengui cobertura d’altres sistemes de protecció social, amb recursos insuficients per atendre
les despeses específiques (de caràcter  ordinari  o extraordinari)  necessàries per prevenir,  evitar  o pal·liar
situacions de marginació social i compleixi els requisits establerts a l’article 8 del present Reglament.
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2. Tindran accés prioritari aquelles persones o unitats familiars que es trobin en les situacions de necessitat
previstes als apartats k) i l) de l’article 6 de la Llei 4/2009.

Article 8. Requisits de les beneficiàries
1. Les persones sol·licitants d’aquestes prestacions han de complir els  requisits següents:

a) Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment.
b) Residir i estar empadronada en el terme municipal d’Inca.
c)  Tenir  expedient  obert  al  Departament  de  Serveis  Socials  de  l’Ajuntament  d’Inca,  amb  valoració
professional prèvia sobre la reducció o insuficiència d’ingressos i amb l’acreditació de que les persones
adultes poden gestionar els ajuts i que gestionen adequadament els propis.
d) Haver acordat prèviament, per escrit entre la persona beneficiària i l’Ajuntament, el pla de treball amb el
professional de referència en treball social del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca.
e) No disposar la unitat de convivència d’una renta mensual per càpita superior als següents percentatges
del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de forma mensual:

Nombre de membres de la unitat de convivència Percentatge del SMI mensual

1 75%

2 100%

3 125%

4 150%

5 175%

6 200%

f) No disposar de béns mobles, immobles, diferents a l’habitatge habitual, envers els quals es disposi de
dret de propietat, possessió o usdefruit, i s’en pugui derivar un rendiment econòmic.
g)  Amb  caràcter  general  no  disposar  de  recursos  alternatius  que  demostrin  l’existència  de  mitjans
suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita la prestació.
h) No tenir accés a prestacions econòmiques i/o subvencions atorgades per altres Administracions i/o
entitats públiques o privades que puguin cobrir la necessitat sorgida.

2.  No  obstant  l’apartat  anterior,  les  ajudes  es  concediran  en  funció  de  la  consignació  i  disponibilitat
pressupostària, de forma que no serà suficient que en la persona sol·licitant concorrin tots els requisits i
condicions  anteriors  sino  que  les  prestacions  econòmiques d'urgència  romandran  subjectes  a  la  dotació
pressupostària d'acord a l'article 17 del present reglament.

Articles 9. Obligacions de les persones beneficiàries
A més de les establertes a l’article  8 de la  Llei  4/2009,  les persones beneficiàries tenen les obligacions
següents:

a) Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes.
b)  Comunicar  al  professional  de  referència  les  variacions  o  canvis  existents  en  la  situació  social  i
econòmica de la persona usuària o nucli familiar que puguin modificar les circumstàncies que van donar
lloc a la sol·licitud i a la resolució.
c) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar.
d)  Amb caràcter  general  l’atorgament  de la prestació  econòmica d’urgència social  resta  condicionat  a
l’acceptació  de  l’obligació  de  seguir  el  pla  de  treball  individual  i  familiar  per  part  de  les  persones
beneficiàries, acordat prèviament.
e) En el cas de les prestacions econòmiques amb modalitat de pagament al proveïdor del servei (en el cas
que aquesta cobreixi només una part del cost del mateix) la persona usuària tindrà l’obligació de fer-se
càrrec de la part restant. 
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f) Justificar la prestació econòmica d’urgència social mitjançant la presentació de factures acreditatives de
la despesa o la documentació oficial corresponent.
g) Comunicar al treballador o treballadora social del Departament de Serveis Socials, com a professional
de referència, l’obtenció d’altres prestacions econòmiques d’urgència social.
h) Acceptar les actuacions de seguiment i comprovació que efectuïn els professionals del Departament de
Serveis Socials i facilitar tota la informació i documentació requerida.
i) Reintegrar els imports concedits quan no s’apliquin a les finalitats per a les quals es van concedir.
j) Mantenir l’empadronament i la residència efectiva a Inca durant el temps de percepció de la prestació
econòmica d’urgència social.
k) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l’objecte de la prestació econòmica d’urgència
social i que específicament s’estableixi en la resolució de concessió d’aquesta. 

Article 10. Drets de les persones beneficiàries
Les persones destinatàries de les prestacions econòmiques d’urgència tenen els drets establerts a l’article 7 de la
Llei 4/2009.

Secció 2ª: Pla de feina
Article 11. Del pla de treball
1. El pla de treball contendrà totes les característiques, objectius a assolir i accions al que es comprometen tant
les persones beneficiàries com el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca.

El pla de treball haurà de firmar-se, amb expressa menció de la data de la signatura, per totes les  persones
beneficiàries majors d’edat o emancipats i la persona tutora de la persona beneficiària, si aquesta és menor
d’edat. 

2. Per a assolir els seus fins, el pla de treball tendrà en compte els objectius i els principis dels articles 4 i 5 del
present Reglament.

3.  Els compromisos del pla de treball s’establiran per acord entre les persones beneficiàries i el Departament de
Serveis Socials i obligarà a ambdues parts en el seu compliment.

4.  Necessàriament,  el  pla  de  treball  establirà  el  termini  d’avaluació  del  compliment  i  adequació  de  les
característiques, objectius a assolir i compromisos entre les persones beneficiàries i el Departament de Serveis
Socials. Aquest termini serà d’un màxim de 3 mesos.

5. El pla de treball s’adjuntarà a l’expedient assistencial de la persona beneficiària.

Capítol III: De les prestacions  econòmiques d’urgència

Secció 1ª: Condicions generals

Article 12. Característiques 
1. Tenen caràcter puntual i no periòdic

2. En tot cas, són un complement del pla de treball consensuat amb les persones perceptores i la seva unitat
de convivència, dirigit a aconseguir un major nivell d’autonomia personal i social i a evitar la repetició de la
situació.

3. Són necessàries per prevenir, evitar o pal·liar situacions de marginació social de la persona perceptora i de
la seva unitat de convivència.
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4. Tenen caràcter finalista, és a dir, s’han d’aplicar a la finalitat per a la qual s’ha concedit.

5. Tenen consignació pressupostària anual no permanent, depenent de cada exercici de les previsions que es
puguin establir.

6. Tenen caràcter extraordinari, és a dir, tendeixen a evitar que la situació-problema es faci crònica i, en tot
cas, que desemboqui en una situació d’exclusió social.

7.  Tenen caràcter  subsidiari  i  complementari  de qualsevol  tipus de recurs i  prestació  social  de contingut
econòmic.

8. Són incompatibles amb altres ajudes de les Administracions públiques i d’entitats públiques i privades pel
mateix concepte.

9. No es consideren subvencions, d’acord amb l’article 22.3 de la Llei 4/2009.

Article 13. Naturalesa jurídica de les prestacions
1. Les prestacions econòmiques regulades per aquest Reglament es consideren, a tots els efectes, despeses
de dret públic. La direcció del Departament de Serveis Socials pot limitar les esmentades prestacions, per
manca de disponibilitat pressupostària, i en cas necessari prioritzar les situacions de les persones usuàries i
els nuclis de convivència de major puntuació segons un barem a establir.

2. . Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen caràcter puntual i voluntari.

Article 14. Tipologia de les prestacions
1. D’acord amb el tipus de necessitat a la qual donen cobertura poden ser:

a) Despeses necessàries per a l’habitatge com la hipoteca, el lloguer, el consum energètic, el clavegueram
i el manteniment de l’habitabilitat i l’equipament bàsic de l’habitatge o allotjament habitual.
Les prestacions relatives al subministrament d’aigua i al pagament de la taxa de fems es regiran pel previst
respecte a les bonificacions per raó econòmica regulades a l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per
al  servei  de  recollida,  transport,  tractament  i  eliminació  de  fems  (BOIB  núm.  161  24/12/2016)  i  a
l’Ordenança reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua (BOIB núm. 54 de 17 d’abril de 2012). 
b) Necessitats primàries d’una o més persones de la unitat de convivència no cobertes pels sistemes
públics com l’alimentació, el vestit, l’educació i formació i l’atenció sanitària (dentista, ulleres, medicaments
i pròtesis no cobertes pel sistema IB-Salut).
c) Desplaçaments per assistència a serveis específics ubicats fora d’Inca, o a la resta de l’Estat Espanyol
en cas d’emergència.
c)  Deutes  previs  originats  per  qualsevol  dels  conceptes  dels  punts  a)  i  b)  o  per  atendre  necessitats
bàsiques de la vida.

2. En tot cas, el present llistat podrà veure-se modificat d’acord a les prestacions que estableixi la Cartera
bàsica de serveis socials de les Illes Balears vigent a cada moment.
3. Les prestacions econòmiques d’urgència social no podran cobrir despeses o deutes pendents amb les
Administracions Públiques, ja siguin amb motiu de la tributació o sanció respecte a algun membre o del
conjunt de la unitat de convivència.
4. Dins de la cartera de serveis socials municipals, el Departament de Serveis Socials d’Inca podrà establir
altres conceptes per a la concessió de les prestacions econòmiques d’urgència social d’acord als principis de
complementarietat i addicionalitat dels articles 26 a 28 de la Llei 4/2009. 

Article 15. Modalitats de les prestacions 
El conjunt de prestacions econòmiques d’urgència social es classifica als efectes d’aquest Reglament com a:

a) Prestacions materials, és a dir, en espècie.

30



b) Prestacions dineràries de pagament únic; és a dir, les dirigides a cobrir puntualment les necessitats
bàsiques d’aquelles persones i nuclis familiars amb manca de recursos econòmics suficients per fer front,
evitar o pal·liar situacions de marginació social, essent sempre un recolzament a la intervenció social.
Aquestes prestacions es poden pagar directament a la persona beneficiària o bé al proveïdor del servei o
de la despesa.

Article 16. Criteris d’atorgament
1. L’atorgament de les prestacions estarà subjecte, en general,  a la disponibilitat  pressupostària d’aquest
Ajuntament.

2. L’informe tècnic es sustentarà en els requisits contemplats a l’article 8 del present reglament.

3.  Les  prestacions  concedides  no  podran  ser  invocades  com  a  precedent  per  a  l’obtenció  de  noves
prestacions.

4. És un criteri rellevant per a l’atorgament que la prestació econòmica d’urgència social atorgada contribueixi
a la resolució de la situació de mancança.

5. Les prestacions regulades en el present Reglament són intransferibles i, per tant, no podran oferir-se en
garantia d’obligacions, ser objecte de cessió total o parcial ni de compensació o descompte.

6. En cas que concorrin diverses persones  adultes sol·licitants d’una mateixa unitat familiar per fer front a la
mateixa  despesa,  només  podrà  ser  concedida  a  una  d’aquestes,  i  es  promourà  l’acord  entre  les  parts
interessades. 

Secció 2ª: Condicions econòmiques

Article 17. Entitat proveïdora
1. Les ajudes i prestacions econòmiques regulades pel present Reglament són concedides per l’Ajuntament
d’Inca i finançades amb càrrec als pressuposts.

2. L’òrgan competent per dur a terme tota la gestió administrativa i tècnica de la concessió o denegació de les
prestacions sol·licitades és el Departament de Serveis Socials.

Article 18. Dotació pressupostària
1. L’Ajuntament consigna en una partida pressupostària el conjunt de prestacions econòmiques d’urgència
social destinades a les persones en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne.

2. L’esmentada partida podrà ser incrementada en funció de les modificacions de crèdits que eventualment
pugui  aprovar  la  corporació  davant  de circumstància  d’exhauriment  de la  dotació  i  a  conveniència  de la
disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament.

Article 19. Quantia de les prestacions
1. Les prestacions econòmiques d’urgència social seran de quantia variable, determinada per la valoració del
treballador o treballadora social de referència a l’informe social corresponent.

2. L’import de les prestacions econòmiques d’urgència social concedides en cap cas podrà ser de tal quantia
que, aïllada o en concurrència amb altres prestacions, subvencions o ajudes destinades al mateix fi, superi el
cost de la necessitat a cobrir.

31



3.  Les  prestacions  econòmiques  d’urgència  social  destinades  a  fer  front  de  les  deutes  de  despeses
d’adquisició  o  de lloguer  de l’habitatge habitual  tendran una quantia  màxima mensual  que no podrà ser
superior als 700’00€ per nucli familiar. 
4. L'objecte de les ajudes podrà referir-se a un període pressupostari diferent al moment de la concessió.
En tot cas, es tendràn en compte les circumstàncies i causes per les quals no es va concedir prèviament, de
forma que no es concediran quan aquestes siguin debudes a insuficiència de la partida pressupostària de
l'any corresponent.

Article 20. Límits
1. (Per a un mateix concepte), no es podran concedir més de tres prestacions econòmiques d’urgència social a
una mateixa unitat de convivència dins d’un període equivalent a un any, a no ser que un informe tècnic ho
consideri.

2. Amb motiu d'emergències socials per catàstrofe amb causa natural o de força major (com incendis, enderrocs,
inundacions,  terratrèmols,  accidents,  explosions i  altres de naturalesa similar)  aquelles beneficiàries de tres
prestacions  econòmiques  d’urgència  social  d'acord  amb  l'apartat  anterior  podran  rebre  altres  prestacions
econòmiques d’urgència social per fer front als danys soferts.

En tot cas,  els danys hauran de ser efectius, avaluables econòmicament i individualitzats d’acord a la mateixa
unitat de convivència. 

Capítol IV: Del procediment de concessió de les ajudes

Secció 1ª: Disposicions generals

Article 21. Órgan competent per resoldre
L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions econòmiques d’urgència
social  sol·licitades serà Batlia  o la Junta de Govern Local  de l’Ajuntament  d’Inca,  sense perjudici  de les
delegacions que puguin fer en altres òrgans municipals, segons pertoqui.

Secció 2ª: Procediment de concessió
Article 22. Inici
1. El procediment s'iniciarà a instància del treballador o treballadora social de referència, una vegada acordat i
signat el pla de treball amb la persona o nucli familiar beneficiari.

2. L’inici del tràmit de les ajudes i prestacions econòmiques d’urgència social implica l’acceptació per part de la
persona i nucli familiar beneficiari de la totalitat de la regulació descrita al present Reglament.

Article. 23. Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud
1.Juntament amb la sol·licitud es presentarà la documentació següent:

a) Sol·licitud específica de les prestacions econòmiques d’urgència social.
b) Fotocòpia del D.N.I., N.I.E. o passaport
c) Fotocòpia de la targeta sanitària.
d) Justificant de les despeses mensuals. S’entenen com a tal l’original o còpia del contracte de lloguer de
l’habitatge  habitual,  del  darrer  rebut  del  lloguer  pagat  o  del  darrer  rebut  pagat  relatiu  als  préstecs
hipotecaris destinats a l’adquisició de l’habitatge habitual, segons pertoqui.
e) Justificants d’ingressos econòmics propis de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
S’entenen com a tal l’original o còpia de nòmines, pensions, prestacions, ingressos de bens mobles i
immobles, pensions d’aliments, etc. 
f) Justificants de tots els extractes dels comptes bancaris existents, amb expressa referència al saldo i als
moviments dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud.
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g) Document d’inscripció com a demandant d’ocupació de la persona sol·licitant i de les persones majors
de 16 anys amb qui convisqui, en cas de no treballar.
h) Certificat de la vida laboral de la persona sol·licitant i de totes les persones membres de la unitat de
convivència majors de 16 anys.
i) Autorització signada de la persona sol·licitant i de les persones majors de 18 anys amb qui convisqui per
a que l’Ajuntament d’Inca realitzi  les verificacions i consultes necessàries als fitxers telemàtics públics
existents per acreditar les dades que constin a les Administracions públiques competents.
j)  Informe  mèdic  actualitzat,  si  procedeix  en  cas  de  malaltia  greu  d’algun  membre  de  la  unitat  de
convivència,  que necessàriament  inclourà el  tractament  metge i  farmacològic  a  aplicar  amb expressa
disposició de les freqüències i quantitats de les preses. A aquests efectes s'inclourà els informes de tots els
facultatius que intervenen al tractament del pacient.
l) Certificat de la resolució de dependència, si procedeix.
m) Certificat de la resolució de discapacitat, si procedeix.
n) En cas de separació o divorci, còpia del document notarial, justificants d’interposició de la demanda,
sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació.
ñ) Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments en cas de separació o divorci i quan no
es compleixi aquesta mesura.
o)  Qualsevol  altra documentació que, per a la correcta  valoració de la sol·licitud,  pugui  ser  requerida
durant la tramitació pel treballador o treballadora social de referència del Departament de Serveis Socials i
aportada per la persona interessada si ho considera convenient. 

2. La persona sol·licitant podrà presentar els originals o còpies dels documents esmentats a l’apartat 1 d’aquest
article que siguin necessaris per a la acreditació de les circumstàncies personals valorables per a la concessió o
denegació de les ajudes i prestacions econòmiques d’urgència social. 

3. Els documents esmentats a l’apartat 1 d’aquest article es referiran a tots els membres de la unitat de
convivència beneficiària.

4. El Departament de Serveis Socials podrà obtenir els documents expedits o elaborats per altres Administracions
públiques per mitjà dels mecanismes electrònics a través de les seves xarxes corporatives i mitjans de consultes
a les plataformes d’intermediació de dades i altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte, d’acord amb l’article
28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques i l’article
44 de la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de règim jurídic  del  sector  públic.  La persona beneficiària  autoritzarà
prèviament i de forma expressa  l’accés als documents de forma electrònica al moment de l’entrevista amb el
treballador o la treballadora social de referència.

Article 24. Procediment per a la gestió de les prestacions
1. L’accés a les prestacions està subjecte a la valoració i diagnòstic del treballador o la treballadora social de
referència del Departament de Serveis Socials. A tal efecte, per conèixer la situació social es duran a terme
les entrevistes individuals i familiars necessàries amb les persones interessades, visites domiciliàries i altres
actuacions tècniques que es considerin necessàries.

2. Una vegada acordat i signat el pla de treball,  la persona interessada a obtenir la prestació econòmica
d’urgència social, o la persona que la representi legalment, ha de presentar la sol·licitud, segons el model que
establirà l’Ajuntament d’Inca, al Departament de Serveis Socials.

3.  El  procediment  s’impulsarà  d’ofici  a  tots  els  seus tràmits  i  mitjançant  mitjans  electrònics.  L’expedient
administratiu s’establirà per cada unitat de convivència de forma única i, en tot cas, tendrà caràcter electrònic.

Article 25. Valoració
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Els  treballadors  o  les  treballadores  socials  de  referència  del  Departament  de  Serveis  Socials  han  de
comprovar que es reuneixen els requisits i la veracitat de les dades aportades. Podran exigir aclariments o
altres documents complementaris, si precedeix, necessaris per emetre l’informe corresponent.

Article 26. Proposta de resolució
1. Els expedients de concessió de les prestacions econòmiques d’urgència social, els resoldrà l’Ajuntament
d’Inca,  a  la  vista  de l’informe-proposta  formulat  pel  treballador  o  la  treballadora  social  de  referència  del
Departament de Serveis Socials.

2. L’informe-proposta, com a mínim, s’ha de pronunciar sobre els aspectes següents:

a) Si la persona usuària i la seva unitat de convivència compleixen els requisits per ser beneficiàries de la
prestació econòmica d’urgència social sol·licitada, o si, contràriament, es proposa la denegació motivada
de la sol·licitud.

b)  En  cas  d’aprovació,  haurà  de  determinar  (com  a  mínim)  el  concepte,  la  quantia  aprovada  i  les
condicions de pagament de la mateixa.

Article 27. Resolució
1. Elaborat l’informe-proposta, aquest s’elevarà a l’aprovació de la Batlia o de la Junta de Govern Local, segons
pertoqui, o de l’òrgan en qui s’hagués delegat, perquè es dicti la resolució corresponent.

2. La resolució adoptada es notificarà a la persona sol·licitant en el domicili que figuri en la sol·licitud de la
prestació  econòmica  d’urgència  social.  Contra  aquesta  resolució  podrà  interposar  els  recursos  que
corresponguin d’acord al Títol V de la Llei  39/2015, i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciós-administrativa. 

3. Posteriorment es presentarà al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament d’Inca la resolució per la qual, si
s’escau, es concedeix la prestació econòmica d’urgència social, perquè es pugui fer efectiu el pagament de la
quantia concedida d’acord amb les condicions que s’estableixin.

Article 28. Justificació
La  justificació  de  la  quantia  de  la  prestació  s’acreditarà  per  les  factures  dels  pagaments  i  despeses
realitzades, o mitjançant altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa.

Article 29. Denegació de la prestació
Podran ser denegades aquelles sol·licituds en que, a pesar de complir amb els requisits establerts a l’article 8
d’aquest reglament, hi pugui concórrer alguna de les circumstàncies següents:
a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.
b) Que la persona sol·licitant no resideixi efectivament en el municipi.
c) Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.
d) Que existeixi una persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la persona sol·licitant.
e) Que la prestació econòmica sol·licitada no sigui adequada o suficient per a la resolució de la problemàtica
plantejada.
f) Que no existeixi crèdit suficient per a l’atenció de la sol·licitud.
g) Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud li hagi estat extingida o revocada qualsevol altra
prestació social per incompliment de les condicions establertes en la seva concessió.
h) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per la persona sol·licitant i/o el seu nucli de
convivència.
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i) Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats ella mateixa o amb el
suport dels seus familiars, representants legals o guardadors de fet.
j)  Que l’atenció de la persona sol·licitant,  quant  a la naturalesa de la prestació o per raó de residència,
correspongui a una altra Administració pública.
k)  Qualsevol  altre motiu que, atenent  a les circumstàncies i  prèvia valoració del  departament de Serveis
Socials, aconselli la seva denegació de forma motivada.

Capítol V: Termini de les prestacions

Article 30. Suspensió de la prestació
Serà procedent la suspensió de les prestacions econòmiques d’urgència social, mitjançant una resolució de
Batlia o de la Junta de Govern Local, segons pertoqui, o de l’òrgan delegat i sempre amb l’audiència prèvia de
la  persona  interessada,  per  alguna  de  les  causes  descrites  a  la  tipologia  d’infraccions  i  sancions
corresponents de la Llei 4/2009 i resta de normativa aplicable.  

Article 31. Desistiment i renúncia
La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a la prestació reconeguda,
per mitjà d’un escrit dirigit a l’Ajuntament. Aquest dictarà una resolució on s’expressi la circumstància en què
concorr indicant els fets produïts i la normativa aplicable.

Article 32. Anulació de la prestació
Procedirà l’anul·lació de les prestacions per alguna de les següents causes:

a) Per voluntat o renúncia de la persona beneficiària a la prestació econòmica.
b)  Mort  de  la  persona  beneficiària.  Quan  l’ajuda  s’hagi  concedit  a  un  nucli  familiar  el  treballador  o
treballadora social de referència del Departament de Serveis Socials valorarà si és pertinent o no la seva
continuïtat.
c) Per l’aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de continuar amb la
prestació econòmica.

Article 33. Reintegrament 
1. Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i, si escau, l’exigència de l’interès de demora
corresponent des de la data d’abonament de la prestació econòmica d’urgència social fins a la data en què
s’acordi la procedència del reintegrament, quan es produeixi alguna de les causes que estableixen els articles 36 i
37 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

L’obligació  de  reintegrament  també  serà  aplicable  en  el  cas  que  la  persona  beneficiària  hagués  percebut
indegudament o en quantia indeguda la prestació econòmica municipal. 

2. El procediment de reintegrament s’iniciarà d’ofici, i es regirà per les disposicions generals sobre procediments
administratius contingudes en la Llei 39/2015, així com l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

3. L’òrgan competent per adoptar la resolució de reintegrament total o parcial dels imports percebuts serà l’òrgan
que va concedir la prestació econòmica o l’òrgan municipal en qui es delegàs aquesta funció.

4. La resolució per la qual es determini l’obligació del reintegrament de la subvenció serà motivada, amb indicació
expressa de la causa que origina el deure de reintegrament, indicarà la quantia que s’ha de reintegrar i el termini
voluntari per al seu ingrés, amb l’advertència que si no s’efectua el reintegrament en el termini concedit, es
procedirà a la seva execució forçosa.

5. L’obligació de reintegrament serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.
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6. Les quanties que s’obtinguin, durant cada exercici pressupostari per la devolució de prestacions indegudes
hauran de destinar-se a la cobertura de les prestacions econòmiques d’urgència social municipal en el mateix
exercici.

Capítol VI: Règim sancionador
Article 34. Règim sancionador 
Serà d’aplicació a les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques el règim de sancions previst a la Llei
4/2009 i la Llei 40/2015, així com a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament de desplegament i altra normativa aplicable a cada moment.

Disposició adicional primera. Règim fiscal i dret supletori
1. Les prestacions econòmiques regulades en aquest Reglament queden sotmeses al règim fiscal vigent en el
moment del seu atorgament.

2.  Tot  allò  no  previst  en  aquest  Reglament  es  regularà  pel  que  estableixi  la  legislació  específica,  estatal,
autonòmica o local vigent a cada moment.

Disposició adicional segona. Protecció de dades de caràcter personal
1. Es garantirà en tot moment la seguretat de l’entorn tancat de comunicacions i la protecció de dades que es
transmetin entre les diferents Administracions públiques.

2.  Tots  els  documents  utilitzats  al  procediment  de concessió  o  denegació  de les  prestacions econòmiques
d’urgència es guardaran per mitjans electrònics, excepte quan no sigui possible.

3. Amb l’obertura de l’expedient, la persona beneficiària dóna el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal, laboral, econòmic i familiar amb la signatura del document elaborat per a tal fi. 

2. L’Ajuntament d’Inca garantirà la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal de les persones
beneficiàries i el seu nucli de convivència, en relació a les peticions, concessions i denegacions de les prestacions
econòmiques d’urgència social, així com el seu processament adequat d’acord amb el Reglament 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, conegut com a Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, i tota la normativa que resulti aplicable.

Disposició derogatòria única
1. Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin, contradiguin o siguin incompatibles
amb el disposat a aquest Reglament.

2. Queda derogat expressament el Reglament municipal de prestacions no tècniques de serveis socials de
l’Ajuntament d’Inca de 1993.

Disposició final primera. 
La Batlia queda facultada per dictar les disposicions internes que siguin necessàries per al desenvolupament i
aplicació d’aquesta norma.

Disposició final segona. Adaptació normativa
Qualsevol  modificació  de  la  normativa  estatal  o  autonòmica  que  comporti  la  necessitat  d’adaptar  aquest
reglament s’entendrà d’immediata aplicació, i el reglament es considerarà immediatament adaptat als canvis
produïts. 
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Disposició final tercera. Entrada en vigor
El present Reglament,  una vegada aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor amb la
publicació íntegra del seu text en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears» i transcorregut
el termini fixat a l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el dictamen i
n’esdevé el següent resultat: divuit (18) vots a favor dels grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears
(PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI),  MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB), El Pi-
proposta per les Illes Balears (EL PI), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS) , Unidas Podemos PODEM
(PODEMOS-EUIB); i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència
social de l'Ajuntament d'Inca.

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN RELATIU ALS PERCEN-
TATGES DE PLURIANUALITAT EN L'EXPEDIENT DE REFORMA DE LA PLAÇA MALLORCA

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Economia  i  Bon  Govern  relatiu  als
percentatges de plurianualitat en l'expedient de reforma de la plaça Mallorca de data 28 d'octubre de 2019,
que transcrit textualment diu:

"INFORME-PROPOSTA que emet la Tècnica d’Administració General interina per ELEVAR els percentatges a
que es  refereix  l’article  174.3  del  TRLRHL en  relació  a  la  despesa  a  imputar  a  cada  un  dels  exercicis
d’execució del contracte d’obres d’execució del projecte de reforma de la plaça Mallorca

En data 11 de juny de 2019 la Junta de Govern va acordar l’adjudicació del contracte d’obres d’execució del
projecte  de  reforma  de  la  plaça  Mallorca,  amb  ajut  econòmic  del  Consorci  per  a  la  Millora  de  les
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca a l’entitat
«Obras y Pavimentaciones MAN, SAU», per l’import de 2.227.610.-€, IVA inclòs (més l’impot de 67.396,5.- en
concepte de gestió de residus), sent la despesa total de 2.295.006,5.-€.

Per tractar-se d’un contracte de caràcter plurianual (el termini d’execució és de 18 mesos, amb els següents
terminis d’execució parcials:  3 mesos en el  2019,  12 mesos en el  2020 i  3 mesos en el  2021),  resulta
d’aplicació 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, segons el qual, en el cas d’inversions (que és el present supòsit), la despesa
que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no pot excedir la quantitat que resulti d’aplicar al
crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va comprometre els percentatges següents: en l’exercici
immediatament següent, el 70 per cent; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i quart, el 50 per
cent. Aplicat al cas, els percentatges resultants, tenint en compte que el crèdit corresponent de l’any en què
l’operació es va comprometre (any 2019) és de 900.000.-€, són els següents: 

ANY DESPESA PERCENTATGE

2020 (exercici
immediatament següent)

1.445.854,09.-€ 160,65%

2021 (segon exercici) 459.001,30.-€ 51%
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De l’anterior resulta que respecte a l’any 2020 es supera el percentatge previst a l’article 174.3 del TRLRHL.
No ocorre el mateix a l’any 2021, on el percentatge és del 51% i, per tant, dins els límits prevists. 

Continua dient l’article 174 del TRLRHL, en el seu apartat 5, que pel cas on es supera el percentatge previst
legalment, excepcionalment el Ple de la corporació podrà elevar els percentatges a que es refereix l’apartat 3
d’aquest article anteriorment citats. 

Així, resulta que en el moment de l’adjudicació no es va acordar expressament l’elevació del percentatge del
70% referent  a l’exercici  immediatament  següent,  si  bé,  aquest  article  no imposa un termini  per adoptar
aquest acord. 

Per tot l’anterior, procedeix que el Ple de l’Ajuntament d’Inca acordi expressament elevar el percentatge del
70% d’execució del contracte referent a l’exercici immediatament següent a l’any en què l’operació es va
comprometre (2020) a que es refereix l’article 174.3 del TRLRHL.

Per tot l’exposat, la que subscriu sotmet el present informe-proposta favorable a la consideració del president
de la Comissió Infrormativa 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:

PRIMERA.- ELEVAR el  percentatge  del  70  per  cent,  referent  a  l’exercici  immediatament  següent  (2020)
d’execució del contracte d’obres de reforma de la plaça Mallorca, a que és refereix l’article 174.3 del TRLRHL, fins
al percentatge del 160,65 per cent. 

Inca, 22 d’octubre de 2019. La TAG interina, Mercè Bauzà Gual.
Vist i conforme. El Secretari accidental, Guillermo Corró Truyol.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN

Per la Comissió Informativa d’Economia i  Bon Govern a la seva sessió de dia 28 d’octubre de 2019, va
acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple ordinari de
l’Ajuntament a celebrar el dia 31 d’octubre de 2019."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el dictamen i
n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears
(PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB), El Pi-proposta per les Illes Balears (EL PI) ; i nou (9) vots
d'abstenció del grup municipals Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI),  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 aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern relatiu als percentatges de plurianualitat en l'expedient de reforma de la plaça Mallorca.

9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS PER A L'ATORGA-
MENT DEL PREMI DIJOUS BO 2019 

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l'atorgament
del premi Dijous Bo 2019 de data 14 d'octubre de 2019, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  CIUTADANIA  I  DRETS  SOCIALS  PER  A
L’ATORGAMENT DEL PREMI DIJOUS BO 2019
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Vistes les candidatures presentades en el marc de la convocatòria del Premi Dijous Bo 2019 (annex I); 

Vist el punt 5 de les bases del Premi Dijous Bo 2019, que textualment diu:

"5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La  Comissió  Informativa  de  Ciutadania  i  Drets  Socials  és  l’encarregada  de  resoldre  les  propostes  de
candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. 

El Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, emetrà una proposta de concessió de
Premi Dijous Bo 2019, la qual resultarà del següent sistema de votació:

1. Prèviament a la votació cada una de les candidatures podrà ser defensada davant els membres del
Consell Municipal de Cultura (CMC) per la persona que n'hagi fet la proposta o per la persona en qui
aquesta delegui.

2. Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.
3. S'establirà una primera volta de votacions on totes les candidatures seran votades de manera individual.

Passaran a la següent ronda les propostes que obtenguin la majoria absoluta dels vots afirmatius dels
membres presents a la reunió.

4. En cas de quedi seleccionada més d'una proposta tindrà lloc una segona votació en la qual es decidirà si
les propostes que han passat a segona volta poden rebre el premi o si es continua amb la votació per a
una següent tria. El resultat haurà d'obtenir la majoria simple dels vots presents.

5. I així successivament fins al resultat final que decidiran els membres presents del CMC.
6. De cara al resultat final seran els mateixos membres del CMC els qui decidiran la quantitat de premiats de

cada any.

Un cop decidida la proposta, el Consell Municipal l'elevarà a la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets
Socials, la qual realitzarà la proposta de concessió del Premi Dijous Bo 2019 i l'elevarà a la consideració del
Ple de l’Ajuntament d’Inca.

Per a la seva concessió, el  Premi Dijous Bo requerirà acord plenari de la corporació municipal adoptat a
l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple. 

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo i el premiat o
premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.

La Comissió  Informativa de Ciutadania  i  Drets  Socials  resoldrà  tots  aquells  aspectes que no contemplin
aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable." 

Vista la proposta del Consell Municipal de Cultura, reunit en sessió ordinària de 10 d’octubre de 2019, per a la
concessió del Premi Dijous Bo 2019 a les següents candidatures, d’acord amb el punt 5 de les bases de la
convocatòria:

Rafel Ferragut i Bonafé
Maria Mercè Puig Viñeta

Atesos aquests antecedents, la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials a la seva sessió de dia 21
d’octubre de 2019 eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent Proposta d’acord: 

1. Atorgar el Premi Dijous Bo 2019 a les següents candidatures:
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Rafel Ferragut i Bonafé
Maria Mercè Puig Viñeta

Aquest  és el  parer  de qui  subscriu;  això no obstant,  el  Ple  municipal  podrà dictaminar  el  que consideri
convenient d’acord amb els interessos municipals.

Inca, 14 d’octubre de 2019. La presidenta de la Comissió, Alice Weber.

INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap objecció
perquè aquesta Proposta, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials,
s’elevi a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments
i/o informes fiscals i jurídics que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que
fa al cas."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el dictamen i
n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20)..

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets
Socials per a l'atorgament del premi Dijous Bo 2019.

10.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX INCA PER REBUTJAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS A UN FESTIVAL DE MÚSICA URBANA I REIVINDICATIVA

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l'ordre del dia
mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20). 

Els reunits consideren la Moció del grup municipal Vox Inca per rebutjar la concessió d'una subvenció del
Govern de les Illes Balears a un festival de música urbana i reivindicativa de data 16 d'octubre de 2019, que
transcrita literalment diu:

"AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE INCA

El Grup Municipal de VOX en el Ayuntamiento de INCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídio de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (y el artículo 91 del Reglamento Orgánico Municipal de esta
Corporación), presenta ante el Pleno municipal para su debate y votación, previa inclusión en el orden del día
de la próxima sesión, la siguiente

MOCIÓN

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE VOX PARA RECHAZAR LA CONCESIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN OTORGADA POR EL GOBIERNO DE LAS ISLAAS BALEARES AL FESTIVAL DE MÚSICA
URBANA Y  REIVINDICATIVA EN  APOYO  AL PRÓFUGO  DE  LA JUSTICIA JOSEP  MIQUEL ARENAS
"VALTÒNYC" Y,  EN GENERAL, CUALQUIER OTRO APOYO EXPRESO O TÁCITO DE LOS PODERES
PÚBLICOS A LOS APOLOGETAS DEL TERRORISMO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Boletín Oficial de las Islas Baleares del pasado 6 de julio publicó la concesión de una subvención por parte
de  la  Consejería  de  Cultura  del  Gobierno  de  las  Islas  Baleares,  por  importe  de12.499  euros,  para  la
organización de un Festival de Música Urbana y Reivindicativa que tuvo lugar el pasado 12 de octubre, día de
la Fiesta Nacional, en el municipio mallorquín de Felanitx, y que exhibía como principal reclamo el apoyo al
señor Josep Miquel Arenas Beltrán, más conocido por el pseudónimo de Valtònyc, al que incluso anunciaba
como cabeza de cartel.

El señor Arenas Beltrán, como todo el mundo sabe, se encuentra huido de la justicia española desde mayo
del año pasado, cuando abandonó nuestro país para eludir el cumplimiento de la condena firme de tres años
y medio de prisión que ratificó el Tribunal Supremo por, entre otros delitos, enaltecimiento del terrorismo y
amenazas. Actualmente se encuentra en Bélgica en situación de libertad condicional a la espera de que el
Tribunal de Apelación de Gante resuelva sobre su extradición y entrega a las autoridades españolas para que
se haga efectivo el cumplimiento de la pena impuesta.

Sin  embargo,  el  Gobierno  de  las  Islas  Baleares,  en  un  ejercicio  que  bascula  entre  el  sectarismo  y  la
irresponsabilidad,  decidió conceder la mencionada ayuda,  cuyo beneficiario fue el  señor Mulay Embarek,
portavoz del grupo de apoyo a Josep Miquel Arenas y un fijo en casi todos los actos públicos de apoyo al
terrorismo y su entorno político-social y de desprestigio hacia España, sus instituciones y autoridades.

Dicho  festival  anunció  en  todo  momento  y  en  un  lugar  destacado  de  su  cartelería  y  demás  material
propagandístico el patrocinio del Gobierno de las Islas Baleares a través de la Consejería de Presidencia,
Cultura e Igualdad y el Instituto de Estudios Baleáricos, hecho que vincula inexorablemente la imagen de la
institución que debe gobernar y representar a todos los baleares con un evento cuyos promotores y algunos
participantes están inequívocamente alineados con los presuntos ideales que, mediante el terror y las armas,
trataon de imponer bandas de delincuentes como ETA o el GRAPO, causando un inmenso dolor a toda la
sociedad española y dejando profundas heridas que en modo alguno pueden cicatrizar mientras haya quienes
les justifiquen, jaleen y admiren públicamente.

Celebrado el evento, se confirmaron casi todas nuestras sospechas sobre lo que allí iba a acontecer. Si bien
finalmente el prófugo Valtònyc no llegó a actuar ni hizo acto de presencia telemáticamente tal y como se había
especulado,  el  festival  fue  un completo  catálogo  de  exabruptos  contra  España,  la  democracia,  nuestras
instituciones y el Estado de Derecho, llegando incluso a quemarse una bandera nacional por parte de Pablo
Hasel, condenado en firme en dos ocasiones por enaltecimiento del terrorismo, lo que podría suponer un
delito de ultraje a los símbolos o emblemas de España tipificado en el artículo 543 del Código Penal.

Por todo ello el Grupo Municipal de VOX propone para su aprobación el Pleno del Ayuntamiento de INCA los
siguientes:

ACUERDOS

1. El Ayuntamiento de INCA muestra su total y absoluto rechazo al otorgamiento de una subvención por parte
del Gobierno de las Islas Baleares para la celebración de un festival musical en Felanitx el pasado 12 de
octubre en apoyo al prófugo de la justicia Josep MIquel Arenas Beltrán, comocido como "Valtònyc", y en el
que uno de los participantes, el rapero Pablo Hasel, quemó sobre el escenario una bandera de España.

2. El Ayuntamiento de INCA exige al Gobierno de las Islas Baleares que no vuelva a subvencionar, ni de
forma nominativa ni en régimen de concurrencia competitiva, ningún otro evento, actividad o material escrito,
plástico, musical o audiovisual que de alguna manera expresa o tácita justifique, aliente, idealice o enaltezca
el terrorismo en cualquiera de sus formas.
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3. El Ayuntamiento de INCA se compromete a no seguir el ejempli del actual gobierno municipal de Felanitx, y
no cederá el  uso de ningún espacio  público  a  condenados por  delitos  de ocio  ni  para que estos sean
apoyados u homenajeados.

4. El Ayuntamiento de INCA insta al Gobierno de las Islas Baleares a no volver a prestar el menor apoyo, ya
sea explícito o implícito y directo o indirecto, a personas fugadas de la justicia española.

5. El Ayuntamiento de INCA hace público su absoluto apoyo y ofrece testimonio de su profundo cariño y
compensión  a  todas  las  víctimas  del  terrorismo  que,  durante  décadas,  ha  azotado  España  de  forma
inmisericorde."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la moció i
n’esdevé el següent resultat: sis (6) vots a favor dels grups municipals Partit Popular (PP),  VOX-Baleares
(VOX-Actua Baleares) i  Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía (CS);  onze (11) vots  en contra  dels  grups
municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB) i  Unidas
Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i tres (3) vots d'abstenció dels grups municipals  Independents
d'Inca (INDI) i El Pi-proposta per les Illes Balears (EL PI).

Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la Moció del grup municipal VOX Inca per rebutjar la
concessió d'una subvenció del Govern de les Illes Balears a un festival de música urbana i reivindicativa.

11.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE PER A L'APROVACIÓ D'UN RECONEIXEMENT EXPLÍ-
CIT AL PROFESSORAT, LA TASCA DOCENT I LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Atès que la moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l'ordre del dia
mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20). 

Els reunits consideren la Moció del grup municipal PSIB-PSOE per a l'aprovació d'un reconeixement explícit al
professorat, la tasca docent i la comunitat educativa de data 18 d'octubre de 2019, que transcrita literalment
diu:

"Els regidors i  regidores sota signants,  components del  Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Inca,
presenten la següent  proposta d’acord al Ple de la corporació per a l’aprovació d’un reconeixement
explícit al professorat, la tasca docent i a la comunitat eductiva.

Dins del sistema educatiu , un element de màxima importància són els i les docents. Aquest són els dipositaris
de la confiança de les famílies, els referents per l’alumnat i un dels puntals de la societat per assegurar la
transmissió dels coneixements i  de la saviesa, així  com uns dels principals motors de l’adquisició de les
competències bàsiques per poder per a què els nostres fills i filles puguin créixer i desenvolupar-se dins de la
societat amb les capacitats necessàries per adaptar-se als canvis que la mateixa societat produeix i que no
podem obviar. 

Aquesta funció, que és la que ha tingut el professorat al llarg del temps, ha fet que per part de tothom se li
donés un reconeixement social explícit i continuat de la seva tasca i de la seva col·laboració en l’educació i la
formació de tots. Ara bé , aquest reconeixement ha de continuar i ha de ser unànime de tota la societat. No
ens podem permetre cap ingerència que posi en dubte la seva capacitat així com la seva funció.

La funció docent s’ha d’exercir en total llibertat i sense ingerències respecte a la manera de fer avançar o de
transmetre els coneixements. Els article 20 i 27 de la Constitució Espanyola reconeixen el dret a una educació
i a la llibertat de càtedra:
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La llibertat  d'ensenyar i  debatre sense veure’s  limitat  per doctrines instituïdes, la llibertat  de dur a terme
investigacions, difondre i publicar els resultats de les mateixes, la llibertat d'expressar lliurement la pròpia
opinió sobre la institució o el sistema en què es treballa, la llibertat davant la censura institucional i la llibertat
de participar en òrgans professionals o organitzacions acadèmiques representatives. Tot el personal docent
ha de poder exercir les seves funcions sense patir cap discriminació i sense por de repressió per part de
l'Estat o de qualsevol altra instància"

També és cert  que la funció docent s’ha d’exercir  dins de la norma vigent  i  respectant  tant  els principis
constitucionals com les normes establertes així com el currículum establert i els criteris pedagògics establerts
en el centre. L’autonomia del centre i del professorat són pilars bàsics per poder arribar a poder els millors
resultats. 

Per  poder  garantir  que tota  l’acció  docent  es desenvolupi  tot  seguint  les  indicacions legals  establertes  i
garantir l’atenció adient en funció de l’etapa , existeix un Servei d’Inspecció Educativa que fa de garant i de
suport per a què es doni la millor atenció a tothom. 

Es per tot això que la societat mateixa ha de limitar i eliminar qualsevol intent de posar en dubte la feina
docent,  l’atenció educativa dins del marc de la legalitat  i  la  feina del serveis d’inspecció. No ens podem
permetre que es posi en dubte la feina desenvolupada per milers de professionals de l’educació alhora que es
vagi destruint el reconeixement social cap a aquest col·lectiu. 

Per tant, creiem que s’ha de fer un reconeixement explícit de suport a aquesta feina docent mitjançant un
rebuig contundent a qualsevol intent per part d’algun grup social o ( partit ) polític de posar en dubte aquesta
feina  i  d’intentar  suplantar  la  feina  de  supervisió  i  control  del  Servei  d’Inspecció  Educativa  de  diferents
maneres. 

Igualment,  s’ha  de  reconèixer  explícitament  la  funció  directiva  als  centres  com  a  representant  de
l’Administració i com element de relació entre la societat , la comunitat educativa i els centres . Garantint en
tot moment que no es conculqui cap dels drets individuals ni es faci cap incompliment de la legislació vigent . 

És per tot això que el Grup Municipal Socialista d’Inca presenta la següent 

PROPOSTA D’ACORD

1.- L’Ajuntament d’Inca manifesta el seu rebuig a l’intent de posar en dubte la feina feta per part dels i de les
docents als diferents centres educatius de les Illes Balears i manifesta els seu reconeixement explícit respecte
a la qualitat i professionalitat en què es desenvolupen les tasques docents als diferents centres educatius de
les Illes Balears. 
2.- L’Ajuntament d’Inca reconeix al Servei d’Inspecció Educativa de la Conselleria d’Educació com a garant de
l’adequació de la feina docent que es fa als diferents centres a la legislació vigent i el respecte a totes i
cadascuna de les normes i principis establerts per part dels poders legislatius. 

3.- L’Ajuntament d’Inca dona el seu suport als equips directius dels centres educatius per la seva funció de
garantir  la realització de les tasques docents dins dels centres educatius de les Illes Balears seguint els
principis d’autonomia de centre i llibertat de càtedra establerta a la Constitució Espanyola."

Durant el debat surt el Sr. Gori Ferrà i no vota.

La Sra. Franco intervé i proposa unes esmenes al text presentat per tal de que el seu vot pugui ser positiu.
Proposa  redactar  el  punt  1  de  la  següent  manera:  "El  Ayuntamiento  de  Inca  insta  a  la  Inspección  de
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Educación y por ende a la Conselleria de Educación a ejercer sus funciones y tareas de manera diligente
rápida,  justa  y  contundente  con  los  comportamientos  reprobables  o  inadecuados  por  parte  de  ciertos
docentes o centros de enseñanza de manera que no puedan ponerse en entredicho el trabajo hecho por
parte  de  los  y  las  docentes  de  los  diferentes  centros  educativos  de  las  Islas  Baleares.  Y manifiesta  el
reconocimiento explícito respecto a la calidad y profesionalidad en que se desarrollan las tareas docentes en
gran parte de los centros educativos de las Islas Baleares".

També proposa afegir al final del punt 3 la següent frase: "El Ayuntamiento de Inca muestra su apoyo a los
equipos directivos de los centros educativos por su función de garantizar la realización de las tareas docentes
dentro de los centros educativos de las Islas Baleares siguiendo los principios de autonomía de centro y
libertad de cátedra establecidos en la Constitución Española, siempre que éstos cumplan con la legalidad
establecida y no den lugar a malas prácticas o comportamientos inadecuados".

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, es passa a votar l'esmena presentada
amb el següent resultat: tres (3) vots a favor del grup municipal Partit Popular (PP); quinze (15) vots en contra
dels grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Independents d'Inca (INDI), MÉS per
Mallorca-APIB (MES-APIB), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), El Pi-proposta per les Illes Balears (EL PI) i
Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i un (1) vot d'abstenció del grup municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (CS).

A continuació se sotmet a votació la Moció sense esmenar i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a
favor dels grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MES-
APIB),  Independents  d'Inca  (INDI),  Unidas  Podemos-Unides  Podem (PODEMOS-EUIB); dos  (2)  vots  en
contra  del  grup  municipal  VOX-Baleares  (VOX-Actua  Baleares);  i  quatre  (4)  vots  d'abstenció  dels  grups
municipals  Partit  Popular  (PP),  El  Pi-proposta  per  les  Illes  Balears  (EL PI)  i  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía (CS).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal PSIB-PSOE per a l'aprovació
d'un reconeixement explícit al professorat, la tasca docent i la comunitat educativa.

12.MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX INCA PER A LA REGULARITZACIÓ DEL TRÀFIC A LA ZONA
ESCOLAR DEL CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA I L'IES BERENGUER D'ANOIA

Atès que la moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l'ordre del dia
mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19). 

Els reunits consideren la Moció del grup municipal  VOX-INCA per a la regularització del tràfic a la zona
escolar  del  CEIP Miquel  Duran  i  Saurina  i  l'IES Berenguer  d'Anoia  de  data  23  d'octubre  de  2019,  que
transcrita literalment diu:

"MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX-INCA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE INCA
PARA LA REGULARIZACIÓN DEL TRÁFICO EN LA ZONA ESCOLAR DEL CEIP MIGUEL DURÁN Y
SAURINA Y EL IES BERENGUER D'ANOIA

Doña Vanesa Berga Garzón,  como regidora del  grupo municipal  VOX-INCA en el  ayuntamiento de Inca
presenta para su aprobación en el pleno la siguiente moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Uno de los problemas en la mayoría de las ciudades es la cantidad de desplazamientos realizados con
vehículos particulares, sobre todo en "horas punta", como en horarios de entrada y salida de colegios, como
del trabajo. Es importante adaptar las circunstancias en las diferentes zonas dependiendo de su afluencia de
vehículos para la mejor convivencia entre los diferentes usuarios, como mejorar la circulación con el fin de
que le sea más fácil y seguro para el ciudadano. Obviamente se necesita una pequeña colaboración entre
todos, así como el cumplimiento de las leyes y una parte de civismo.

Por eso hay una parte de Inca que sufre este gran problema el cual nuestro grupo municipal desearía hacer
referencia como es la zona de la Plaza Mediterrani, al coincidir la mayoría de los días en horarios de entrada
y salida dos centros escolares muy próximos entre sí, y tener muy poca vía de salida para la cantidad de
vehículos que se llegan a acumular en ese mismo lugar.

Para empezar tenemos los usuarios que van a recoger a los alumnos con sus vehículos, realizan paradas en
diferentes zonas prohibidas como en medio de la calzada, carril-bici, o en lugares prohibidos mediante señal,
lo cual dificulta el acceso a los demás y si a eso le sumamos que la mayoría de los vehículos acceden a los
dos centros por el mismo lugar el conflicto es mayor.

La mayoría de los vehículos que dejan o recogen los alumnos del IES Berenguer d'Anoia acceden por la calle
Ciutadella,  pasando por calle Alcudia (está  el  acceso al  IES Berenguer)  y continuando por calle Tomir  y
haciendo uso del parking de la plaza Mediterrani, el cual se queda pequeño por ser un parking empleado para
los dos centros. Para salir de la zona emplean la calle Mateu Pujadas.

Los vehículos que dejan o recogen a los alumnos del CEIP Miguel Duran y Saurina emplean la misma zona
de acceso (es básicamente rodeando la plaza Mediterrani), incluso metiéndose en dirección contraria al estar
solo permitida la entrada a los vecinos que es donde está la entrada del colegio. Es cierto que para entrar en
el CEIP MDS tienen otra alternativa, pero su uso está restringido en ese preciso momento por ser "camino
escolar" (tiene prohibida la entrada de 8.30 a 9.15 de la mañana y de 13.30 a 14.30 cuando su uso es
exclusivo para vecinos) estamos hablando de la calle Severa de Madariaga (camino viejo de Pollensa). Y una
vez  dejado  al  alumnado coinciden  con  los  vehículos  del  IES Berenguer  d'Anoia  en  el  cual  ya  tenemos
formado el atasco.

El  problema  es  que  ambos  emplean  la  misma  calle  de  salida  colapsándose  y  haciendo  imposible  la
circulación normal (recordamos que esto sucede en horas punta solamente) y esa es la calle Mateu Pujades.
Tenemos la alternativa de poder salir por la calle Pollensa, (muy poca gente lo emplea y solo tienes acceso
desde la calle Mateu Pujades por lo que nos quedamos en la misma situación) y por avenida Alcudia o calle
Tomir hay que poder llegar a ese cruce, que aparte es problemático, y es difícil dinamizar su salida. Como
consecuencia de la acumulación de vehículos, buses de transporte escolar, y a veces la coincidencia del bus
de línea, el cruce entre avenida Alcudia (en ambos sentidos), los que circulan por la calle Tomir y calle Mateu
Pujades, se convierte en conflictivo.

Otro punto a destacar es la calle Severa de Madariaga, que tiene un horario restringido por convertirse en
"camino escolar", que la mayoría de los ciudadanos incumplen y no hay ningún tipo de control. La situación es
un tanto peligrosa ya que la mayoría de los alumnos ocupan prácticamente la anchura de la calzada, ya que
circulan a pie, bici o patín, sin cerciorarse de si vienen vehículos, incluso increpando a los vecinos por pensar
que su circulación está prohibida en lugar de solo restringida a ellos. En el momento de apartarse para dejar
su circulación no lo hacen con ningún tipo de orden y ese efecto podría ser peligroso.

Por lo cual el grupo VOX-INCA solicita para su aprobación en el pleno los siguientes puntos:

PROPUESTAS DE ACUERDO
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- Solicitamos al ayuntamiento de Inca que en horas punta intente poner remdio al cruce conflictivo, c/ Mateu
Pujades - Av. Alcudia - c/ Tomir, ya sea como la instalación de una glorieta, regulación mediante semáforos o
con la regulación de un policía, ... para agiliar su circulación o como mejor dicten los técnicos municipales
encargados de la regulación del tráfico.

- Solicitamos al ayuntamiento de Inca que creen tarjetas de acceso a aquellos vecinos, incluso a algunos
trabajadores del centro, que sean visibles en el vehículo para poder circular por el "camino escolar" en horas
restringidas y que se tenga un control de ello.

- Solicitamos que el citado "camino escolar" pueda tener una separación para la mejor y segura circulación y
se pueda seguir un orden (ya sea pintado en el suelo con elementos de seguridad para su sepración, aceras,
o algún tipo de zona peatonal) ya que afeca sobre todo a niños de corta edad, tanto si van acompañados por
adultos o no, así ganamos en seguridad y fluidez."

El Sr. Oriol intervé per oferir als ponents de la Moció deixar-la damunt la taula i convocar-los a una propera
reunió amb el Cap de Policia, l'oficial de tràfic i que s'afegeixin els grups municipals que vulguin per tractar les
problemàtiques relacionades amb el tràfic.

La Sra. Berga accepta l'oferiment i la Moció queda damunt la taula.

13.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MES PER INCA DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SU-
PREM EN RELACIÓ AL JUDICI DE L'1 D'OCTUBRE I EN DEFENSA DELS DRETS FONAMENTALS

Atès que la moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l'ordre del dia
mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19). 

Els reunits consideren la Moció del grup municipal MES PER INCA de rebuig a la sentència del Tribunal
Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i en defensa dels drets fonamentals de data 28 d'octubre de 2019,
que transcrita literalment diu:

"MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN RELACIÓ AL JUDICI  DE  L'1
D'OCUBRE I EN DEFENSA DELS DRETS FONAMENTALS

Biel Frontera Borrueco, com a regidor del grup municipal MÉS per Inca presenta per a la seva aprovació per
part d'aquest plenari la següent:

MOCIÓ

La sentència del Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre que condemna Oriol Junqueras, Carme
Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa a
elevades penes de presó i a Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila a multes econòmiques i inhabilitació,
no fa més que demostrar un judici molt polititzat i sense sentit que mai no s'hauria d'haver produït. El Govern
espanyol lluny d'afrontar i solucionar per la via política un problema de base política, el judicialitza, l'agreuja
encara més i posa de manifest, davant tota Europa i el món, el dèficit democràtic a l'Estat espanyol i l'aval a la
repressió judicial i policial als drets fonamentals.
Actualment hi ha una gran preocupació per la reducció de la qualitat democràtica a l'Estat espanyol, per la
repressió i el tractament de la dissidència política i per la judiacialització sistemàtica de la política espanyola.
La solució a la ferma demanda del dret d'autodeterminació d'un poble mai  no serà la repressió ni  la via
judicial, sinó el diàleg, el pacte polític i el respecte als drets fonamentals de les persones i dels pobles. 
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Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de
l’1 d’octubre i la causa del Procés de Catalunya. Una sentència judicial condemnatòria mai no serà la solució
a un conflicte polític. 

SEGON.  Reclamar  la  llibertat  i  amnistia  dels  representats  polítics  i  dels  activistes  culturals  catalans
empresonats o exiliats.

TERCER. Expressar la solidaritat a tots els electes municipalistes catalans de tradició democrática que durant
aquest darrer cicle han posat els ajuntaments dels seus pobles i  ciutats al servei de la democràcia i  les
llibertats.

QUART. Instar el Govern de l'Estat espanyol a obrir de manera efectiva i urgent la via del diàleg per tal que
s'articuli una solució política i democràtica al conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya en el marc del
respecte a la demanda del dret d'autodeterminació dels pobles.

CINQUÈ. Instar el Govern de l’Estat espanyol a promoure una reforma del codi civil per despenalitzar la
dissidència, eliminant el delicte de sedició, anacrònic i innexistent a altres països europeus, i derogant la Llei
Mordassa (Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana).

SISÈ. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, al Govern de les Illes Balears i al Parlament les Illes
Balears."

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació la Moció presentada
amb el següent resultat: tres (3) vots a favor dels grups municipals  MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB) i
Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); catorze (14) vots en contra dels grups municipals Partit
Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), El Pi-
proposta per les Illes Balears (EL PI) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS); i dos (2) vots d'abstenció
del grup municipal Independents d'Inca (INDI).

Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció del grup municipal MES PER INCA de rebuig a la
sentència del Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i en defensa dels drets fonamentals.

14.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS SOBRE L'IMPULS DE LA PARTICIPACIÓ EN
POLÍTIQUES I INICIATIVES QUE AFECTIN AL SECTOR COMERCIAL EN L'ÀMBIT MUNICIPAL 

Atès que la moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l'ordre del dia
mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19). 

Els reunits consideren la Moció del grup municipal UNIDAS PODEMOS sobre l'impuls de la participació en
polítiques i iniciatives que afectin al sector comercial en l'àmbit municipal de data 31 d'octubre de 2019, que
transcrita literalment diu:

"AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE INCA
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Dña.  Isabel  Vallés  Garrido,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Unidas  Podemos   desea  someter  a  la
consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN SOBRE EL IMPULSO DE LA PARTICIPACION
EN POLÍTICAS E INICIATIVAS QUE AFECTEN AL SECTOR COMERCIAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El comercio local es el corazón que hace vivir a un municipio como el nuestro. La vida en común, el tejido
social, la riqueza y el empleo de nuestra ciudad dependen en buena medida de su comercio local. Debe ser
voluntad de la Corporación Municipal establecer los principios y líneas estratégicas del comercio local, como
elementos esenciales para impulsar, ayudar y potenciar su desarrollo económico y social, tanto en términos
de  generación  de  empleo  y  productividad,  como  por  su  contribución  a  la  vertebración  urbana,  al
mantenimiento de la vitalidad y calidad de la ciudad y la consolidación de un modelo de ciudad sostenible.

Es por todo ello por lo que desde el grupo municipal  Unidas Podemos presentamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO al Pleno.

ACUERDO:

1- Crear la mesa Local de Comercio de Inca como órgano de asesoramiento y participación ciudadana
en materia de comercio local, para la promoción económica y fomento del atractivo comercial de Inca
y que actuará como foro de debate, diálogo y consenso entre los representantes del sector comercial
del municipio y las instituciones públicas y privadas.

2- Establecer desde la mesa local de comercio un plan estratégico de apoyo al comercio local, que
incluya medidas de fiscalidad, políticas de alquiler de locales comerciales, promoción, difusión, diseño
urbanístico, accesibilidad, movilidad, comercio electrónico y redes sociales, Orientado a hacer de inca
un centro comercial a cielo abierto."

Intervé el Sr. Cortés per presentar una esmena pel que fa a la denominació de "la mesa local de comercio" de
manera que el punt 1 quedaria redactat de la següent forma: "Crear un grupo de trabajo con las asociaciones
de comerciantes y otros colectivos interesados existentes para promover y trabajar el trabajo en red que
actuará como órgano de asesoramiento ...". I el punt 2 quedaria redactat de la següent forma: "Establecer
junto a las asociaciones de comerciantes y otros colectivos interesados un plan estratégico ...".

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, es passa a votar l'esmena presentada
amb el següent resultat:  deu (10) vots a favor dels grups municipals  Partit  Socialista de les Illes Balears
(PSIB-PSOE)  i  VOX-Baleares  (VOX-Actua  Baleares);  tres (3)  vots  en  contra  dels  grups  municipals
Independents d'Inca (INDI) i  Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i sis (6) vots d'abstenció
dels grups municipals Partit Popular (PP),  MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB)  i  Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía (CS).

A continuació se sotmet a votació la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a favor dels
grups municipals  Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE) i VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares);
dos (2) vots en contra del grup municipal Independents d'Inca (INDI); i set (7) vots d'abstenció dels grups
municipals Partit Popular (PP),  MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
(CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada del grup municipal UNIDAS PODEMOS
sobre l'impuls de la participació en polítiques i iniciatives que afectin al sector comercial en l'àmbit municipal.
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15.  MOCIONS URGENTS 

A. PROPOSTA DE LA BATLIA EN RELACIÓ AL DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI 

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la Proposta de la batlia en relació al desistiment del procediment d'adjudicació del
contracte del servei d'ajuda a domicili de data 31 d'octubre de 2019, que transcrita textualment diu:

"Informe  que  en  forma  de  proposta  emet  el  Secretari  de  la  Corporació  en  relació  al  desistiment  del
procediment d’adjudicació del contracte del servei d’ajuda a domicili

Antecedents de fet.-

1.-  Mitjançant anunci de licitació aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Inca en data 26 de setembre de 2019 i
publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea de 2 d’octubre de 2019 i a la Plataforma de Contractació del
Sector Públic el 27 de juny de 2019, es va convocar la licitació per a l’adjudicació, per procediment obert, del
contracte  subjecte  a  regulació  harmonitzada  del  servei  d’ajuda  a  domicili,  amb  un  valor  estimat  de
2.768.990,28.-€.  

2.- En  data  15  d’octubre  de  2019  el  Tribunal  Administratiu  Central  de  Recursos  Contractuals  (TACRC)
comunica a aquest l’Ajuntament la interposició del recurs especial de contractació per part de la Federació
Empresarial  de  Dependència  (FED)  contra  l’anunci  de  licitació  i  els  Plecs  que  regeixen  la  licitació  del
contracte de referència.

En línies generals, el recurs es fonamenta en la nul·litat dels Plecs per la inadequada previsió del preu del
contracte i de les estimacions econòmiques. En efecte, l’actora afirma que del pressupost base de licitació del
contracte  (461.498,38.-€)  es  dedueixen  una  sèrie  d’hores  mínimes  de  prestació  del  servei  (24.996,98).
Aquestes hores, segons la reclamant, es tradueixen, per la naturalesa de la prestació, en hores efectives de
treball o, que es el mateix, en hores de prestació directa del servei (d’atenció directa a l’usuari). Continua dient
que,  segons  l’estudi  econòmic  de  l’Ajuntament,  el  número  de  treballadors  i  treballadores  familiars
necessaris/àries per a la prestació del servei (que són el tipus de personal que realitzaran les hores per la
realització de les quals s’abonarà el preu del contracte) són 11,25. 

De l’anterior, i segons les hores anuals a realitzar per cada treballador/a familiar segons el Conveni d’aplicació
(1755)  el  número  de  treballadors/es  familiars  previst  a  l’estudi  econòmic  no  és  suficient  per  prestar  les
24.996,68 hores que, segons la reclamant, són de prestació directa del servei. 

Aquest és el fonament de base del recurs, encara que desenvolupat posteriorment amb diversos aspectes
«tècnics». Així, la FED discuteix que, d’entre les 1755 hores previstes de prestació del servei dels/de les
treballadors/ores  familiars,  hi  ha  un  total  de  346,61  hores  que  no  poden  computar-se  com a  hores  de
prestació directa del servei, i  que 291,37 es dediquen a altres conceptes no computables com a hora de
prestació directa a les persones usuàries, com el desplaçament, i 127,24 hores es computen com absentisme.
I, a més, manifesta que no s’ha tengut en compte el concepte de desplaçament en el càlcul econòmic.  

3.-  Analitzat el recurs, s’observa que, efectivament, existeix una incongruència entre l’estudi econòmic i els
plecs de condicions: sent cert que la manera de retribució del contractista es únicament a raó d’hora efectiva
de prestació del servei, estant inclòs en el preu/hora tots els costos econòmics, i si resulta que les persones
que poden prestar el servei directe a l’usuari són un total de 11,25 i no de 14 com s’indica a la documentació
de la licitació, i sent el total màxim d’hores anuals per treballador de 1775, resulta que el màxim d’hores que
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es poden realitzar és de 19.746,75. Per la qual cosa, el contractista com a retribució total del servei únicament
pot obtenir o facturar la quantitat màxima de 375.235,32 euros (prenent com a base el percentatge indicat per
la reclamant d’hores de serveu en dia laboral i d’hores de servei en dia festiu i els preus unitaris màxims
prevists en els Plecs). Resultant que aquesta quantitat de 375.235,32 euros és inferior a la prevista en el plec
de  condicions,  que  és  de  461.498,38  euros.  I  tot  això  sense  entrar  a  discutir,  per  no  ser  necessari,  si
d’aquestes 1755 hores són de treball efectiu o han de computar-se les hores de formació i desplaçament que
no són facturades pel contractista a l’Ajuntament, per quant, en tot cas, com hem vist, les 1755 hores per
treballadora no poden aconseguir la facturació màxima anual prevista en el plec. 

Per tot l’exposat, i encara que aquest Ajuntament no comparteixi la totalitat dels arguments exposats per la
recurrent, és cert que es va considerar necessària una modificació de l’estudi econòmic i dels plecs.  

4.- A la data d’interposició del recurs no s’havien presentat ofertes a la licitació. 

5.- Analitzat el cas, prèvia conversa telefònica amb el TACRC, es va emetre informe jurídic i es va dictar
Decret de la Batlia núm. 2019001765 en el qual s’ordenava la suspensió del procediment i que s’elaborassin
els informes necessaris per a la modificació de la documentació de la licitació als efectes de continuar el
procediment; així com elevar aquests acords al Ple per a la seva ratificació. 

6.- Seguidament es va publicar l’acord de suspensió i, en conseqüència, del termini per a la presentació de
les ofertes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

En aquest moment tampoc s’havia presentat cap licitador. 

7.- En data 21 d’octubre de 2019 es va enviar al TACRC l’expedient de contractació, en el qual constava
l’informe del Secretari i el Decret de la Batlia anteriorment citats. 

8.- En data 25 d’octubre de 2019, es va rebre resolució del TACRC per la qual acordava l’adopció de la
mesura provisional consistent en la suspensió del procediment de contractació, sense que aquesta afectés al
termini de presentació d’ofertes. 

9.- Atès la Resolució del TACRC adoptant la mesura provisional de suspensió del procediment, constatada la
inadequada previsió de l’estudi econòmic i a la vista de les noves converses mantingudes amb el TACRC, els
serveis jurídics de l’Ajuntament consideren oportú procedir al desistiment del procediment d’adjudicació, a la
vista que s’acordi l’arxiu del procediment i, finalment, iniciar una nova licitació. 

10.- Per tot l’anterior, resulta procedent desistir del procediment d’adjudicació del contracte del servei d’ajuda
a domicili per a que, posteriorment i emesos tots els informes tècnics i jurídics necessaris, s’acordi l’inici d’un
nou procediment. 

Consideracions tècniques i jurídiques.-

I.- Durant  la  tramitació  del  procediment  d’adjudicació  s’ha  detectat  la  inadequada  previsió  de  l’estudi
econòmic, tal com s’explica en els antecedents de fet.

D’aquesta manera, ens trobam davant una situació que, degut a l’error en l’estudi econòmic, no proporciona
als potencials licitadors una informació adequada a la realitat del servei i, per tant, els impedeix presentar una
oferta  competent.  En  conseqüència,  es  tracta  d’un  error  durant  la  preparació  del  contracte,  en  l’estudi
econòmic que s’estén, en conseqüència, als Plecs de condicions al preveure el preu del contracte, imputable
a  l’Administració  contractant,  d’entitat  suficient  com  per  haver  induït  a  error  als  potencials  licitadors,
circumstància que fa obligat l’acord de desistiment. 
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II.- En el present cas, l’error de l’estudi econòmic implica inevitablement un error en la determinació del preu
del contracte, en aquest cas, dels preus unitaris màxims per la prestació del servei, determinats en el Plec de
condicions. Això perquè per determinar el preu hora del servei, s’ha de calcular a partir  de les hores de
prestació efectives a l’usuari i en el present cas no s’han tengut en compte aquestes, sinó el total d’hores,
incloses les de no prestació directe a l’usuari,  el  que ha provocat la incorrecte determinació del preu del
contracte. 

Això comporta una infracció de l’article 102 de la LCSP, el qual, en el seu apartat tercer, disposa que: «Els
òrgans de contractació han de tenir cura que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte
mitjançant l’estimació correcta del seu import, tenint en compte el preu general de mercat, en el moment de
fixar el pressupost base de licitació i l’aplicació, si s’escau, de les normes sobre ofertes amb valors anormals o
desproporcionats. 
En els serveis en què el cost econòmic principal siguin els costos laborals, s’han de considerar els termes
econòmics  dels  convenis  col·lectius  sectorials,  nacionals,  autonòmics  i  provincials  aplicables  al  lloc  de
prestació dels serveis». 

III.-  L’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) preveu la
possibilitat de desistir del procediment, que serà acordat per l’òrgan de contractació i abans de l’adjudicació,
sempre que estigui fundant en una infracció no reparable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació. Així mateix, disposa que el desistiment no impedeix la iniciació
immediata d’un nou procediment de licitació.  

Traduït al cas, s’està davant una infracció insubsanable de les normes de preparació del contracte, consistent
en una incorrecció en l’estudi  econòmic, al  preveure unes hores de prestació efectives a l’usuari  (per la
realització de les quals s’abonarà al contractista un preu unitari) impossibles de realitzar amb el nombre de
treballadores familiars (únic tipus de categoria professional que pot prestar el servei directe a l’usuari) que
segons l’estudi es preveien necessàries. És a dir, segons les hores anuals a realitzar per cada treballadora
familiar, el número de treballadores previst a l’estudi econòmic no és suficient per prestar la totalitat de les
hores que es dedueixen del pressupost de licitació. 

Amb la previsió de l’estudi econòmic que consta com Annex del PPT i la conseqüent determinació incorrecta
del preu màxim del contracte s’indueix a error als potencials licitadors, produint-se una infracció no reparable
de les normes de preparació del contracte. 

Per tant, l’opció més raonable, quant no l’única, és el desistiment del procediment d’adjudicació  i la iniciació
d’un nou procediment de selecció del contractista, d’acord amb el que disposa l’article 152 de la LCSP, tenint
en compte que es compleixen tots els requisits exigits en l’esmentat article. 

IV.- El desistiment l’ha d’acordar l’òrgan de contractació, en aquest cas, el Ple de la Corporació. 

Per tot l’exposat, el que subscriu proposa l’adopció de les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMERA.-  APROVAR el  desistiment  del  procediment  d’adjudicació  del  contracte  subjecte  a  regulació
harmonitzada del servei d’ajuda a domicili, de conformitat amb el que disposa l’article 152 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per concórrer causa justificativa suficient al apreciar-se
una infracció no subsanable que requereix modificació de l’estudi econòmic i dels Plecs de condicions. 

SEGONA.-  DONAR  DE  BAIXA  L’AUTORITZACIÓ  (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
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TERCERA.- INICIAR un nou procediment d’adjudicació del contracte de serveis d’ajuda a domicili.

QUARTA.- PUBLICAR la present Resolució al perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Contractació
del Sector Públic i al Diari Oficial de la Unió Europea. 

Inca, 31 d'octubre de 2019. El Secretari accidental, Guillermo Corró Truyol

PROPOSTA DE LA BATLIA

VIST l’anterior informe amb proposta de resolució el que subscriu l’assumeix i l’eleva a la consideració del Ple
de l’Ajuntament per a la seva aprovació i per a l’adopció dels acords que es proposen."

Una  vegada  finalitzades  les  intervencions  dels  portaveus  municipals,  se  sotmet  a  votació  la  proposta
presentada amb el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups municipals Partit Socialista de les Illes
Balears (PSIB-PSOE),  Partit Popular (PP) i  MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB);  i sis (6) vots d'abstenció
dels grups municipals Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares) i Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).

16.  PRECS I PREGUNTES 

En relació amb la informació enviada sobre la vaga, el Sr. Sánchez demana si saben el que passarà, si hi ha
acord o com està el tema.

El Sr. batle respon que ahir es va registrar per part dels treballadors de Lumsa la convocatòria de vaga pels
dies a partir de dia 12 a les 12 del vespre, per tant començaria el dimecres bo i agafa també el dijous bo.
Explica que quan es va conèixer aquest registre de convocatòria de vaga es vàren posar en contacte amb
l'empresa i els vàren instar a asseure's amb els treballadors i parlar per tal d'arribar a un acord per defensar
un servei públic de interès general com és la recollida de residus. S'han emplaçat per la setmana que ve i
també els han convocat al TAMIB per dia 6 de novembre. Abans de dia 6 es reunirà l'empresa amb els
treballadors.  El  sr.  batle  continua  dient  que aquest  és un tema entre  empresa i  treeballadors  i  que  ells
intervendran si veuen que la situació no avança o veuen el perill de que un servei tan essencial com aquest
no es pugui cobrir. L'Ajuntament té un servei contractat amb l'empresa Lumsa i els seus treballadors són els
que han convocat aquesta vaga i, per tant, són ells que han de parlar i resoldre aquest conflicte.

El Sr. Sánchez comenta que des de fa uns anys durant les fires i els dimecres i dijous bo  els veinats dels
carrers colindants a les zones d'oci nocturn com són el carrer triquet, carrer om, ... entre d'altres, sofreixen
l'incivisme de  la  gent  que  hi  va  a  orinar.  Explica  que  els  han  comunicat  que  en  ocasions  hi  ha  hagut
enfrentaments entre els veinats i els incívics i moltes cases han patit danys al mobiliari degut a que hi ha
ocasions que orinen dins els portals de les cases tacant les portes i parets, i fins i tot fent que es filtri dins les
propietats.  Des  del  Partit  Popular  demanen  si  es  té  previst  qualque  tipus  d'actuació  per  evitar  que  es
produeixin aquestes situacions. De no ser així proposen que s'instal·lin barreres als punts més conflictius i
que es prohibeixi aparcar al carrers om i triquet per evitar que els cotxes serveixin per orinar entre ells o a
darrera. A més demanen més presència policial i que es sancionin aquests fets.

Contesta el Sr.  Oriol explicant que són conèixedors d'aquestes situacions que es donen durant aquestes
festes que tenen un impacte molt gros i ve molta gent de fora. Segueix explicant que els efectius que tenen de
Guàrdia Civil i Policia Local són els que són encara que es reforcin amb efectius d'altres municipis. Afirma que
és molt complicat evitar que en el moment passin segons quins tipus d'actes incívics, però que dia 8 de
novembre tenen la reunió de coordinació entre Policia Local i Guàrdia Civil on es determinarà l'estratègia a
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seguir per fer front a aquest afluència de gent. S'ofereix a traslladar aquestes inquietuds que aquí s'exposen i
a remetre'ls la resposta dels tècnics.

Abans d'aixecar la sessió el Sr. batle desitja a tothom una bona Tercera fira, unes bones festes de Sta. Maria
la Major i un bon Dijous bo.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les onze hores i vin minuts (23.20
h) del dia 31 d'octubre de 2019, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.  
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