
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN 

I.-  Vist  l'informe  emès  en  data  10  de  juliol  de  2019  per  la  Tècnica
d'Administració General, en relació a la sol·licitud formulada per l'Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, que té el següent contingut
literal;

"INFORME EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD FORMULADA PER L'INSTITUT
BALEAR  D'INFRAESTRUCTURES  I  SERVEIS  EDUCATIUS  PER  LA
CONCESSIÓ  D'UNA  BONIFICACIÓ  DEL  95%  D'ICIO  PER  OBRA
D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL.
 
Antecedents de fet.-

En  data  25  d'abril  de  2019  (registre  d'entrada  núm.  8.575)  l'Institut  Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius va presentar instància comunicant que va
entregar  un  projecte  bàsic  i  d'execució de  reforma del  pavelló   núm.  7 del
Quarter General Luque "Museu de l'Educació", amb un pressupost d'execució
de 488.725,95 €, i  comunicant que es tracta d'una obra d'especial  interès o
utilitat  municipal  sol·licita  la  concessió  d'una  bonificació  del  95%  a  favor
d'aquest tipus de construccions.

Consta a l'expedient  administratiu informe favorable de data 13 de maig de
2019 de l'Arquitecte municipal.
 
Fonaments de dret.-

L'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aprovada pel Plenari de data 8 de setembre de 2016, i publicada en el
BOIB núm. 142, de data 10 de novembre de 2016, estableix en el seu article
4.2  les  bonificacions  que  es  poden  aplicar  a  l'impost  sobre  construccions,
Instal·lacions i obres, i en el seu apartat a) regula;

"a) S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per
gaudir d’aquesta bonificació serà indispensable, amb la sol·licitud prèvia de la
persona  interessada,  que  el  Ple  municipal,  per  vot  favorable  de  la  majoria
simple  dels  seus  membres,  declari  expressament  que  la  construcció,
instal·lació  o  obra  és  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  pel  fet  que  hi
concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de
l’ocupació que així ho justifiquin. 

L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte
passiu,  qui  haurà d’expressar-la  amb l’autoliquidació de l’impost,  en la  qual
haurà  d’acreditar  l’obtenció  de  la  declaració  d’especial  interès  o  utilitat
municipal." 
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Vist  l'establert  a  l'ordenança fiscal  la  Tècnica que subscriu  informa que per
l'aplicació  d'una  bonificació  del  95%  a  l'Impost  sobre  Construccions,
Instal·lacions i Obres, el Plenari municipal ha de declarar expressament que la
construcció, instal·lació o obra és d'especial interès o utilitat municipal.

Per  tot  l'exposat,  si  l'Ajuntament d'Inca vol  atendre la  petició  formulada per
l'IBISEC  ha  de  presentar  la  sol·licitud  al  Plenari  i  s'ha  d'aprovar  pel  vot
favorable  de  la  majoria  simple  dels  seus  membres,  i  s'ha  de  declarar
expressament  que la  construcció,  instal·lació  o obra  és  d'especial  interès  o
utilitat municipal".

II.- Vist l'informe emès per la Tècnica d'Administració General, aquesta Batlia
considera que les obres que s'han de dur a terme en el "Museu de l'Educació"
son d'especial interès o utilitat municipal, ja que les mateixes consisteixen en
una reforma del pavelló núm. 7 del Quarter General per destinar-ho a Museu
amb usos sòcio-culturals, instal·lacions ubicades a Inca i redunden en benefici
de la Ciutat i dels seus ciutadans,

III.- Per tot l'exposat, aquesta Batlia, vist el Dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'Economia i  bon govern de data 15 de juliol de 2019, sotmet a
l'aprovació del Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.-  Declarar  que  les  obres  a  realitzar  per  l'Institut  Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, al pavelló núm. 7. del Quarter
General  Luque,  "MUSEU  DE  L'EDUCACIÓ"  Casesnoves  consistents  en  la
reforma  i  rehabilitació  del  pavelló  núm.  7  son  d'especial  interès  o  utilitat
muncipal.

SEGON.- Notificar l'anterior Acord a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals. 

Inca, 11 de juliol de 2019.

EL BATLE,

Sgt, Virgilio Moreno Sarrió
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