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ASSISTENTS:

BATLE PRESIDENT
SR. VIRGILIO MORENO SARRIÓ

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

INTERVENTOR
SR. ANTONI CÀNAVES REYNÉS

A la sala de sessions de la casa consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent
les 19.30 hores del dia 30 de gener de 2020, 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 el Sr. Guillermo Corró Truyol com a secretari accidental de la corporació, qui dóna
fe de l’acte, i hi assisteix l’interventor Sr. Antoni Cànaves Reynés.



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

1. APROVACIÓ  DE  L’ACTA DE  LA  SESSIÓ  ANTERIOR  DE  DATA 19
DESEMBRE DE 2019

Atès que no hi ha cap observació per formular se sotmet a votació l’aprovació de
l’acta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 2.000
A 2.143 DE 2019 I DEL NÚM. 1 AL 28 DE 2020

Els regidors se’n donen per assabentats.

3. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ECONOMIA  I  BON
GOVERN  PER  RESOLDRE  LES  AL·LEGACIONS  PRESENTADES  I
APROVAR  DEFINITIVAMENT  EL  PRESSUPOST  GENERAL  DE
L’EXERCICI DE 2020

Els reunits consideren el Dictamen de data 23 de gener de 2020, que transcrit
textualment diu:

"Examinat l’expedient tramitat per a l’aprovació inicial del Pressupost General de
l’exercici 2020.

Resultant  que el  Pressupost  General  va  ser  aprovat  per  l’Ajuntament  ple,  en
sessió extraordinària celebrada en data 12 de desembre de 2019.

Resultant que l’acord va ser publicat al  Butlletí Oficial de les Illes Balears (núm.
168), en data 14 de desembre de 2019.

Resultant que durant el  període d’exposició al  públic s’ha presentat una única
reclamació pel Sr. Àngel García Bonafé, portaveu del grup municipal del partit
Independents d'Inca.

Resultant  que  les  esmentades  reclamacions  han  estat  informades  amb  dos
informes  independents  realitzats  per  l'Interventor  Municipal  i  per  la  tècnica
interina  de  recursos  humans  de  l'Ajuntament  d'Inca  amb  la  conformitat  del
Secretari accidental, on es proposa la DESESTIMACIÓ de les reclamacions.

Considerant que l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que, en
el cas que s’haguessin presentat reclamacions, el Ple disposarà del termini d’un
mes per resoldre-les.



Considerant que l’apartat 3 del mateix article estableix que el Pressupost General
definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de la corporació, si el tingués
i, resumit per capítols de cadascun dels Pressupostos que l’integren, al Butlletí
Oficial de la Província o Butlletí de la Comunitat Autònoma uniprovincial.

Considerant que l’apartat  4 del  mateix article exigeix  que es remeti  còpia del
Pressupost General definitivament aprovat a l’Administració General de l’Estat i a
la Comunitat Autònoma.

Vist que la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 27 de gener
de 2019 va Dictaminar favorablement les propostes d'acord.

D’acord amb tot això, es proposa al Ple l'adopció de les següents PROPOSTES
D'ACORD:

PRIMER. Desestimar les reclamacions presentades pel Sr. Àngel García Bonafé,
portaveu  del  grup  municipal  del  Partit  Independents  d'Inca,  pels  motius  que
s'indiquen als  informes de l'interventor  i  de  la  tècnica  interina  d'Administració
general. 

SEGON.  Aprovar  definitivament  el  pressupost  general  consolidat  de  l'exercici
2020, el resum per capítols del qual és el següent:

Capítol/Concepte
PREVISIONS INICIALS 
D'INGRESSOS

CAP I 10.697.606,71
CAP II 457.332,03
CAP III 9.276.182,54
CAP IV 8.179.683,09
CAP V 131.692,00
CAP VI -
CAP VII 767.005,81
CAP VIII 35.000,00
CAP IX -
TOTAL 29.544.502,18

Capítol/Concepte
CRÈDITS INICIALS DE 
DESPESES

CAP I 12.992.737,08
CAP II 12.010.433,79
CAP III -
CAP IV 1.182.006,00
CAP V -
CAP VI 1.918.426,03
CAP VII 150.000,00
CAP VIII 35.000,00



CAP IX -
TOTAL 28.288.602,90

TERCER. Aprovar definitivament les Bases d'Execució del Pressupost General
de l'any 2020.

QUART. Aprovar definitivament la plantilla de personal de l'any 2020, amb totes
les especificacions que s'hi contenen.

QUART. Aprovar la taxa de creixement de la despesa als efectes previstos en la
Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i  sostenibilitat financera en un
2,8 %, amb un límit màxim de despesa no financera de 27.226.957,01 euros.

CINQUÈ. Aprovar la massa salarial del personal laboral de conformitat amb el
que disposa l'article 103 bis de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les
bases  del  règim  local,  introduït  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local per import de 4.232.930,21
euros.

SISÈ. Notificar el present acord als interessats.

SETÈ. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols haurà de publicar-se
al  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears per  a  la  seva  vigència  i  impugnació
jurisdiccional.

VUITÈ. De l'expedient de pressupost definitivament aprovat, es remetrà còpia a
l'Administració de l'Estat  i  a la Comunitat  Autònoma simultàniament a la  seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._

Inca, 23 de gener de 2020. El batle, Virgilio Moreno Sarrió."

"Antoni Cànaves Reynés, Interventor de l'Ajuntament d'Inca, en relació amb les
reclamacions presentades contra l'aprovació inicial del Pressupost General per a
l'exercici  2020,  en  virtut  d’allò  establert  als  articles  173  del  Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  i  l'article  4  del  Reial  Decret
128/2018, de 16 de març  de pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, s’emet el següent

INFORME

Antecedents de fet

Aquest Ajuntament va aprovar inicialment el Pressupost de l'exercici de 2020.

En  data  28  del  novembre  de  2019  es  va  remetre  als  regidors  la  informació
relativa al Projecte de Pressupost 2020.



En data 30 de novembre de 2019, es va tornar a enviar des de la Batlia als
regidors.

En data 2 de desembre en la Comissió es va manifestar per part  del  senyor
Garcia que havia rebut la informació dia 30 i no dia 28.

Es va comprovar que no havia donat cap errada d'enviament, per tant s'entenia
que el trasllat s'havia fet de conformitat però es va adoptar l'acord de tornar a
remetre la informació i convocar una nova Comissió per a dia 9 de novembre de
2019

La informació i la nova convocatòria es van enviar dia 4 de desembre de 2019.

Dia 9 de desembre de 2019 es va dictaminar el Pressupost i dia 12 de desembre
de 2019 es va aprovar pel Ple inicialment i es va publicar al BOIB dia 14 de
desembre.

Per altra banda la base 52 de les bases d'execució del Projecte de Pressupost
2020 disposa que ''...Sobre la base d'aquesta documentació el president de la
Corporació elaborarà el  projecte de pressupost  el  qual  es donarà trasllat  als
diferents grups polítics de la Corporació perquè en un termini no inferior a deu
dies naturals es puguin presentar esmenes o suggeriments a aquest.''

Es presenten reclamacions per  part  del  senyor  Àngel  Garcia  Bonafé,  com a
Portaveu del partit Independents d'Inca en qualitat i nom del partit Independents
d'Inca que de forma resumida es pot estructurar en:
1) Reclamació contra els  apartats  Lletra  E,  F5 i  F6  integrats dins l'Annex 9
(Annex de personal).
2) Reclamació contra l'incompliment de la base 52 de les Bases d'Execució del
Pressupost.

Legislació aplicable
 Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local

(LRBRL).
 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL

2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
 Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i

Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
 Reial  decret  500/90,  de  20 d'abril,  pel  qual  es  desenvolupa el  capítol

primer del títol  sisè de la Llei 39/88, en matèria de pressupostos (RD
500/1990)

 Ordre  EHA/3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s'aprova
l'estructura  dels  pressupostos  de  les  entitats  locals,  modificada  per
l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

 Ordre  HAP/1783/2013,  de  20  de  setembre,  per  la  qual  s'aprova  la
Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local i 1782/2013, de 20
de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Simplificat de
Comptabilitat  Local  i  es  modifica  la  Instrucció  del  model  bàsic  de
comptabilitat  local  aprovada  per  ordre  EHA/4040/2004,  de  23  de
novembre.



 Llei  47/2003,  de  26  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  la  Llei  General
Pressupostària. (LGP).

 Lleis  Anuals  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  i  altres  disposicions
concordants.

Fonament de dret

PRIMER.- Examinada la reclamació, així com els motius exposats en la mateixa
es procedirà a analitzar-la en dos apartats:

Apartat 1: Reclamació contra els apartats Lletra E, F5 i F6 integrats dins l'Annex
9  (Annex  de  personal),  s'informarà  per  la  Tècnica  de  recursos  humans  de
l'Ajuntament d'Inca.
Apartat  2:  Reclamació  contra  l'incompliment  de  la  base  52  de  les  Bases
d'Execució del Pressupost, s'informarà pel sotasignat.
S'entrarà a valorar, en els dos informes, el fons de l'assumpte independentment
de que es pugui desestimar per altres causes.

SEGON.-  Del certificat  emès pel  Secretari  accidental  de dia 21 de gener de
2020 es desprèn que l'acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic per un
termini de 15 dies hàbils des de el dia 14 de desembre de 2019 fins el dia 9 de
gener de 2020 havent-se presentat un total d'una única reclamació, realitzada
pel  Senyor  Àngel  Garcia  Bonafé,  Portaveu  del  Grup  municipal  del  partit
Independents d'Inca.

TERCER.-  L'article  169.1  del  TRLRHL,  disposa  que  en  cas  de  no  haver-se
presentat  reclamacions,  o  si  aquestes  es  desestimen,  el  Pressupost  es
considerarà definitivament aprovat. En cas contrari, el Ple disposarà del termini
d'un mes per la resolució de dites reclamacions.
L'article  169  també  fa  referència  als  interessats  per  presentar  reclamacions
davant el Ple.

QUART.-  L'article  170  regula  qui  son  aquests  interessats  per  presentar
reclamacions  al  Pressupost  aquelles  persones  o  entitats  regulades  per  dit
precepte, per lo qual estan legitimats per reclamar:

a) Els habitants al territori de la respectiva entitat local.
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de

l'entitat local.
c) Els  col·legis  oficials,  càmeres  oficials,  sindicats,  associacions  i  altres

entitats legalment constituïdes per vetllar per interessos professionals o
econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels quals els són propis.

En aquesta llista tancada, enumerada en l'article 170 abans citat, no hi figuren
els concejals, ja que aquests no es poden considerar interessats sinó integrants
de l'Ajuntament en Ple, i per lo qual, com a membres de la de la corporació,
competents per aprovar o no el Pressupost i en conseqüència votar a favor o en
contra de dita aprovació.



Existeix un majoritari sector de la doctrina administrativa que entén això mateix,
que  el  Concejal  no  està  legitimat  per  reclamar,  és  a  dir,  que  quan  es  fa
referència a la paraula ''impugnació'' s'ha d'entendre aquesta o s'ha de projectar,
sobre l'àmbit dels recursos, tant administratius com jurisdiccionals, quedant fora
per tant, de l'àmbit de les reclamacions o al·legacions per part dels membres de
les  Corporacions  en  aquells  procediments  administratius  on  estigui  previst
aquest  tipus  de  tràmit.  Aquestes  iniciatives  son  manifestacions  d'un  control
polític que s'enquadra en el funcionament democràtic de les corporacions locals
sense que impliqui un control jurídic de les actuacions realitzades, que només es
pot materialitzar per la via dels recursos o la revisió d'ofici.

Les  limitacions  de  l'article  170.1  del  TRLRHL s'ajusten  a  les  legitimació  per
presentar  reclamacions  a  l'aprovació  inicial  del  pressuposts,  no  a  la  seva
impugnació, ja que en aquest sentit hem d'estar al que disposa l'article 19 de la
LJCA, i a tal efecte estan legitimats en els termes de l'article 63 de la LRBRL, els
concejals  que  hagin  votat  en  contra  de  l'Acord  d'aprovació  definitiva  del
Pressupost.

En conseqüència i en paraules de Jesús Mozo Amo1 ''…los miembros de las
corporaciones  locales  en  cuanto  tales,  y  a  salvo  de  que  una  norma  se  lo
reconozca expresamente, no pueden presentar alegaciones o reclamaciones en
el  trámite  correspondiente  de  un  procedimiento  administrativo  que  se  esté
instruyendo en el seno de la corporación local  de la que forman parte.  Esta
posibilidad, con carácter general, está prevista para los posibles interesados o,
en su caso, para los vecinos o ciudadanos pero no para los miembros de las
corporaciones  locales  cuya  intervención  en  el  asunto  debe  de  limitarse  al
ejercicio  de  la  iniciativa  política  que  les  reconoce  la  legislación  de  régimen
local.”

Per lo qual, s'ha de DESESTIMAR la reclamació de manca de legitimació activa.

1 Magistrat de lo Contenciós-Administratiu.



CINQUÈ.- Causes per impugnar els Pressupostos: les causes per al·legar en contra dels 
pressupostos són taxades i vénen recollides en l'article 170.2 del TRLHL que assenyala 
les següents:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en
aquesta Llei.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifestament insuficients els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d'aquests respecte a les necessitats per les quals estigui
previst

De la reclamació presentada pel Portaveu del grup municipal Independents d'Inca, s'ha
de suposar que es basa en alguns del supòsits regulats en l'article 170 del TRLRHL, ja
que  no  ho  diu,  només  manifesta  que  ''se  proceda  a  dictaminar  nuevamente  el
mencionado presupuesto de 2020 junto con la plantilla de personal, por incumplimiento
manifiesto de la base de ejecución nº 52 del Presupuesto Municipal'', per tant, les seves
pretensions s'haurien de fonamentar en algun dels supòsits de l'article 170, no sent el
cas, com es posa de manifest  en el  propi  escrit  d'al·legacions/reclamacions. Només
tindria una possible i hipotètica cabuda dins l'apartat a) de l'article 170 del TRLRHL. No
obstant, de la lectura del precepte indicat es desprèn de forma clara que no son tots el
tràmits els que poden ser objecte de reclamació sinó aquells establerts en  ''aquesta
Llei''.  Els tràmits per la confecció de l'aprovació inicial  del Pressupost en el afecta a
l'elaboració i aprovació, així com el seu contingut s'han ajustat a la legalitat.

Per lo qual, s'ha de DESESTIMAR la reclamació per no estar emparada en alguna de les
causes establertes en l'article 170 del TRLRHL.

SISÈ.- No obstant el que disposen el fonaments de dret anteriors, es passarà a analitzar
la reclamació contra l'incompliment o no de la clàusula 52 de les BEP del 2019, que
efectivament, com diu en el seu escrit el Sr. Garcia, son les que es trobaven en vigor en
el moment de l'aprovació inicial del pressupost. Es passa a transcriure la clàusula en
qüestió vigor, que disposa que ''La elaboració del pressupost de l’exercici s’iniciarà amb
la petició de propostes als diferents serveis de la Corporació, les quals, prèvia valoració
s’incorporaran  a  l’avantprojecte  de  pressupost.  En  base  a  aquesta  documentació  el
president de la Corporació elaborarà el projecte de pressupost el qual es donarà trasllat
als diferents grups polítics de la Corporació per tal que en un termini  no inferior a deu
dies naturals es puguin presentar esmenes o suggeriments al mateix.

S'ha  de  dir  en  primer  lloc,  que  en  aquesta  clàusula  no  figura  un  procediment
específicament regulat de com s'ha de traslladar la documentació. Tampoc es regula sí
s'ha d'entregar en paper o no... als diferents grups polítics. Per tant s'ha de considerar
que el mitjà de comunicació entre els mateixos és el comunament acceptat, que és el
correu  electrònic,  a  les  adreces corresponents,  que  han  estat  facilitades pels  propis
grups polítics.

Dit això, també s'ha de fer menció que aquesta clàusula 52 el que persegueix és que els
grups polítics,sobretot de la oposició, tinguin un temps prudencial per conèixer el contingut
del projecte de Pressupost en detall; és a dir, que tinguin tota la documentació per fer
oposició i per tenir una participació activa en la deliberació dels assumptes públics. Sense
oblidar la transparència deguda de tota actuació municipal. Per lo uql  l'esperit  d'aquesta



clàusula és l'accés a aquesta documentació per part dels grups municipals dins un temps
prudencial donar lloca a la participació i l'estudi del Projecte de Pressupost.

També  aquesta  clàusula  52  estableix  que  aquesta  documentació  es  trasllada  per
''presentar  esmenes o suggeriments al  mateix'',  i  per  tant  s'ha de ressenyar  que les
esmenes  o  suggeriments  es  defineixen  a  l'article  90  del  Reglament  Orgànic  de
l'Ajuntament  d'Inca que diu  ''Esmena és  la  proposta  de modificació  d'un dictamen o
proposició,  presentat  per  qualsevol  Regidor,  mitjançant  escrit  presentat  al  President,
abans d'iniciar-se la deliberació de l'assumpte''. Tot això sense perjudici del que estableix
el Capítol III del Títol IV d'aquets Reglament, respecte de les esmenes ''in voce''

Expressat l'anterior, cal dir que la documentació del Projecte de Pressupost de l'any 2020
es va  remetre  per  correu electrònic  amb la  convocatòria  de  la  Comissió  Informativa
d'Economia i Bon Govern en data 28 de novembre de 2019. Amb posterioritat des de la
Batlia es va enviar la documentació dia 30 de novembre de 2019. Dia 2 de desembre a
l'inici  de la comissió informativa respectiva es va manifestar que determinats correus
havien  rebut  la  documentació  dia  30  i  no  dia  28,  i  per  facilitar  la  transparència,  la
seguretat  jurídica  i  la  participació  dels  regidors  es  va  posposar  la  celebració  de  la
Comissió d'Economia i Bon Govern a la setmana posterior (s'hagués pogut fer una altra
convocatòria el mateix dia) per facilitar l'estudi i anàlisi de la documentació als grups de
l'oposició per poder exercir aquesta. També s'ha de recalcar que no figura cap errada
d'enviament, o que fos retornat, o que no s'hagués rebut el correu de dia 28 de novembre
de 2019. A més a més, al departament d'intervenció figurava tota la documentació des de
dia 28 de novembre de 2019.

Un altre tema que s'ha d'analitzar abans de passar a la estimació o no d'aquest punt de
la reclamació és: de quin dia a quin dia es computen el termini de 10 dies naturals?. Com
s'ha explicat amb anterioritat i ja es pot entreveure, és, que el còmput no pot ser un altre
que el del dia següent a la convocatòria, dia 29 de novembre de 2019, fins al darrer dia
en que es poden presentar esmenes al Projecte del Pressupost 2020, (art. 90 del ROAI)
dia 12 de desembre de 2019.

Així les coses i els fets exposats es pot afirmar que el termini de 10 dies naturals de la
clàusula  52  s'han  complert,  ja  que  entre  dia  29  de  novembre  de  2019  i  dia  12  de
desembre de 2019 han passat 14 dies naturals. Però és que a més a més, si s'hagués
d'entendre que el trasllat de la documentació es va fer dia 30 de novembre de 2019, amb
el correu de Batlia, també haurien passat més de 10 dies, 12 concretament.

Vist l'anterior, es pot afirmar, que s'ha complert el termini que estipula la clàusula 52 de
les BEP del Pressupost 2019 i que ni el dret de participació política, ni la obligació de
transparència de les actuacions municipals, ni el dret d'accés a la informació, ni el dret de
transparència en l'accés a la documentació i a la actuació municipal s'han vist lesionats.

Per lo qual es proposa la DESESTIMACIÓ de la reclamació en aquest punt.

SETÈ.- Els informes seran remesos al President de la Comissió Informativa  d'Economia
i Bon Govern, perquè juntament amb la Proposta i annexats a la mateixa, siguin inclosos
en  l’ordre  del  dia  de  la  propera  sessió  i  posterior  debat,  votació  i  emissió  del
corresponent dictamen.



VUITÈ.-  El dictamen s’elevarà a l'Ajuntament Ple, per tal que procedeixi a resoldre les
reclamacions presentades per majoria simple i aprovar definitivament al mateix temps, i
per idèntica majoria, el Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca.

NOVÈ.- El Pressupost General definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, juntament amb el resum per Capítols de cadascun dels Pressupostos que
l'integren. Així mateix es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació.

DESÈ.- L’acord que recaigui ha de notificar-se als reclamants indicant-los expressament
els recursos que procedeixin.

ONZÈ.- Còpia del Pressupost General definitivament aprovat es remetrà a l’Administració
General de l’Estat i a la Comunitat Autònoma."

"INFORME  que  emet  la  tècnica  d’administració  general  interina,  en  relació  a  les
al·legacions presentades pel Sr. Àngel Garcia Bonafé, portaveu del grup municipal del
Partit Independents d’Inca en qualitat i en nom del Partit Independents d’Inca contra el
Pressupost General per a l’exercici 2020.

1. Antecedents de fets

1. En data 25 de novembre de 2019 es va reunir la mesa general negociadora de personal
funcionari  i  laboral  de  l’Ajuntament  d’Inca  on  es  varen  negociar  entre  altres  punts
l’aplicació dels fons addicionals 2019 i 2020 i l’adequació retributiva amb caràcter singular
del lloc de treball d’Intervenció.

2. En data 27 de novembre de 2019 es va reunir la mesa general negociadora de personal
funcionari i la mesa general negociadora de personal laboral on es va negociar novament
l’aplicació dels fons addicionals 2019 i 2020.

3. En data 28 de novembre de 2019 es va reunir la mesa general negociadora de personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Inca on es varen negociar l’annex del personal del
pressupost general municipal 2020.
 
4. El Ple en sessió de dia 28 de novembre de 2019 va aprovar inicialment l’aplicació dels
fons addicionals 2019-2020, la qual es va publicar al BOIB núm. 163 de 3 de desembre de
2019.  Finalitzat  el  termini  d’exposició  pública i  no havent-se presentat  al·legacions en
contra, l’acord va esdevenir definitiu, publicant-se la seva aprovació definitiva en el BOIB
núm. 175 de 31 de desembre de 2019.

5. El Ple en sessió de dia 12 de desembre de 2019 va aprovar inicialment el Pressupost
General per a l’exercici 2020, la qual es va publicar al BOIB núm. 168 de 14 de desembre
de 2019.



6. En data 7 de gener de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. 178,  el Sr. Àngel Garcia
Bonafé, portaveu del grup municipal del Partit Independents d’Inca en qualitat i en nom del
Partit Independents d’Inca presenta les següents al·legacions sol·licitant la revisió de l’acord
inicial d’aprovació del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2020 i de la plantilla
de personal que se va aprovar inicialment amb el pressupost, quant a les modificacions
del complement específic d’alguns funcionaris amb l’aplicació dels fons addicionals de
l’any 2019, fent referència a les lletres E, F5 i F6 de l’annex de personal del pressupost,
assenyalant que quedarà condicionada la seva aplicació a allò que determini la RLT que
s’aprovi en el seu moment.

 Primera.- Infracció de l’art. 4 del Real Decreto 861/1986 de 25 d’abril pel que s’esta-
bleix el regim de les retribucions dels funcionaris de l’administració Local.

 Segona.- Infracció de l’art. 32 de la Llei 9/1987 de 12 de juny dels Òrgans de repre-
sentació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les
Administracions Públiques.

 Tercera.- Incompliment de la base 52 d’execució del Pressupost. Quant a aquesta al-
legació no es objecte d’estudi en aquest informe per no tractar-se d’una matèria de personal.

7. Per a l'adequada resolució d’aquestes al·legacions cal fer esment que la determinació i
modificació de les retribucions del personal que forma part de l'organització administrativa
está íntimament lligada amb el sistema d'ordenació de llocs de treball i amb el sistema de
classificació professional conforme al qual s'estructura l'ocupació. L'art. 74 del Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, por el  que se aprueba el Text Refús de la Llei  de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix "Las Administraciones Públicas estructurarán
su  organización  a  través  de  relaciones  de  puestos  de  trabajo  u  otros  instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los
grupos  de  clasificación  profesional,  los  cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén
adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones  complementarias.  Dichos
instrumentos serán públicos." Aquesta regulació es extensible al personal laboral en el
sentit que aquest personal es regeix, a més de per la legislació laboral i per les altres
normes  convencionalment  aplicables,  pels  preceptes  del  propi  Estatut  que  així  ho
disposin. Així mateix reconeix expressament que les retribucions del personal laboral es
determinen d'acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el
contracte de treball, respectant en tot cas els límits de creixement de la massa salarial
d'aquest personal que, per a cada exercici pressupostari, estableixi la corresponent Llei
de Pressuposts.

Així, el Ple de l’Ajuntament d’Inca en data 30 de gener de 2004 va aprovar el catàleg, la
valoració i la relació de llocs de feina del personal funcionari. Per altra banda, i pel que fa
al personal laboral l'ordenació de llocs de treball (denominació de categories, grups de
classificació i retribucions) es troba en el mateix conveni col.lectiu del personal laboral
aprovat pel Ple de 26 de novembre de 2004. 

A part, assenyalar que actualment es troba en tramitació un nou document de Relació de
Llocs  de  Feina  de  l'Ajuntament  d'Inca.  Aquest  document  ja  ha  estat  confeccionat



materialment, tal com es desprèn dels documents administratius que consten a l'expedient
de la RLT (organigrama, fitxa de lloc de treball, relació detallada de llocs i valoració de
llocs de treball),  i es troba en fase de negociació sindical.

2. Anàlisi de les al·legacions presentades contra el pressupost.

Abans d’entrar a analitzar les al·legacions presentades pel Sr. Garcia, cal dir que aquestes
al·legacions es presenten contra els pressuposts que es varen aprovar pel Ple de dia 12
de desembre de 2019 on l’annex de personal recull les modificacions que s’han realitzat
durant l’exercici 2019 així com aquelles altres modificacions que es proposen incloure a la
plantilla i/o a l’annex econòmic de personal  2020. El  Sr. Garcia demana la revisió de
l’acord  inicial  d’aprovació  dels  pressuposts  i  es  refereix  a  les  modificacions  del
complement específic arrel  de l’aplicació  dels  fons addicionals i  l’adequació retributiva
amb caràcter singular i excepcional del lloc de treball d’Intervenció (referint-se a les lletres
E, F5 i F6 de l'annex de personal del pressupost)

Respecte a la modificació del complement específic per aplicació dels fons addicionals, es
tracta d’un acord aprovat al Ple de 28 de novembre de 2019, i el que es fa a l’annex de
personal, que es va aprovar junt amb els pressuposts, és reflectir aquest acord plenari,
però la seva aprovació es va realitzar pel Ple de 28 de novembre de 2019 i no mitjançant
l’aprovació dels pressuposts en el Ple de desembre de 2019, per la qual cosa, en cas de
voler presentar al·legacions contra la seva aprovació el Sr. Garcia ho hauria d’haver fet
contra aquell acord de Ple dins el termini d’exposició pública (BOIB núm. 163/2019) que
va finalitzar el dia 27 de desembre de 2019.

Així i tot, tot seguit passarem a analitzar les al·legacions presentades pel Sr. Garcia contra
el Pressupost General per a l’exercici 2020 en relació als apartats E, F5 i F6 de l’annex de
personal.

Primera.-  Infracció  de  l’art.  4  del  Real  Decreto  861/1986  de  25  d’abril  pel  que
s’estableix el regim de les retribucions dels funcionaris de l’administració Local.

El Sr. Garcia al·lega que no s’ha acreditat que s’hagi realitzat la valoració de cada un dels
llocs de feina, tant dels que són objecte de revisió com de tots els de la Corporació per dur a
terme aquest augment del complement específic. És a dir, considera que aquesta valoració
s’hauria d’haver fet a tots els llocs de la RLT, i que a més no s’ha fet al que són objecte de
modificació.

Per a respondre adequadament a aquesta al·legació cal fer les següents consideracions:

1.-  Límits  salarials  pressupostaris.  Excepcions.  Valoració  i  modificació
individualitza de determinats llocs de treball.

L’article 4 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el Règim de les Retribucions
dels Funcionaris d’Administració Local, disposa “1. El complement específic està destinat
a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs de treball en atenció a la seva especial
dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penúria. En cap
cas podrà assignar-se més d'un complement específic a cada lloc de treball, encara que
en fixar-lo podran prendre's en consideració conjuntament dues o més de les condicions
particulars esmentades que puguin concórrer en un lloc de treball.



2. L'establiment o modificació del complement específic exigirà, amb caràcter previ, que
per  la  Corporació  s'efectuï  una valoració  del  lloc  de  treball  ateses les  circumstàncies
expressades en el núm. 1 d'aquest article.

3. Efectuada la valoració, el Ple de la Corporació, en aprovar la relació de llocs de treball,
determinarà aquells als quals correspon un complement específic, assenyalant la seva
respectiva quantia.

4. La quantitat global destinada a l'assignació de complements específics figurarà en el
pressupost i no podrà excedir del límit màxim expressat en l'art. 7.2, a), d'aquesta norma.
(Fins a un màxim del 75 per 100 per a complement específic, en qualsevol de les seves
modalitats, incloent el de penúria o perillositat per a la Policia Municipal i Servei d'Extinció
d'Incendis.)"

De la lectura d’aquest precepte no es pot deduir que per procedir  al  que es denomina
requalificació individual d’un lloc de treball sigui necessària la nova valoració de tots els llocs.
En aquest Ajuntament consta aprovada una valoració i relació de llocs de treball i una altra
en tramitació. No hi ha inconvenient en que l’Ajuntament pugui actuar damunt la relació
aprovada fent modificacions puntuals i individuals, i això és el que autoritza l’art. 4 que se diu
infringit. La legislació pressupostària no fa més que confirmar l'anterior.

El Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, a falta d’una llei de pressuposts, aprova
les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. Com es sabut
anualment  l’Estat  en  exercici  de  les  seves  competències  determina  els  increments
màxims dels salaris dels  empleats públics i  regula les excepcions que hi  pot  haver  a
aquestes limitacions; fora d’aquests supòsits qualsevol augment salarial és il·legal.  

El Reial Decret 24/2018 en el seu article 3.Dos determina aquest límit d’increment salarial,
i dins aquests límits preveu en el seu paràgraf quart un increment addicional limitat a un
0,25% de la  massa salarial  i  que pot  arribar  a  ser  d’un  0,30 en el  cas  de superàvit
pressupostari  (com és al cas de l’Ajuntament d’Inca), el qual s’ha de destinar “per a, entre
altres  mesures,  la  implantació  de  plans  o  projectes  de  millora  de  la  productivitat  o
l’eficiència,  la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions”

Fora d’aquestes limitacions, i com és habitual a les normes pressupostàries, es permeten
dues excepcions a les anteriors limitacions d’increments salarials, les quals es contenen
en el article 3.Set: “El que disposen els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici
de  les  adequacions  retributives  que,  amb  caràcter  singular  i  excepcional,  són
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius
assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.” 

És  a  dir,  permet  que  es  realitzin  adequacions  retributives,  amb  caràcter  singular  i
excepcional, que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, en aquest cas
estam parlant de la possibilitat d’actuar damunt el complement específic o de destí, o per
a la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució
dels objectius fixats en ell, és a dir, el complement de productivitat.

Per  tant  és  possible,  per  la  via  del  fons  addicionals  o  bé  d’expedients  individuals
(singularitzats i excepcionals) actuar damunt determinades places d'empleats públics. En
el cas del fons addicionals es parla, entre altres, de revisar complements específics entre



llocs amb funcions equiparables (art. 3.Dos, quart paràgraf) i en el cas del art. 3.Set són
adequacions  retributives  singulars  i  excepcionals  i  que  resultin  imprescindibles  pel
contingut dels llocs de treball.

Aquestes situacions,  precisament per  la  seva excepcionalitat,  no precisen per  la seva
correcció d’una valoració o revisió integral de la relació de tots els llocs de treballs, ja que
del que es tracte és d’actuar damunt aquelles places que es detecta, pel tipus de funcions,
responsabilitat o noves comeses etc., que estan desequilibrades respecte de les altres
places. En conseqüència del que es tracta  es de valorar aquestes places i posar-les en
relació a les valoracions de les altres i així poder corregir el desequilibri que presenten.
Això és el que s’ha fet.

La  Sentència  del  Tribunal  Suprem  de  data  13  de  maig  de  2011,  seguint  doctrina
jurisprudencial reiterada, declara que precisament aquestes modificacions són per casos
puntuals: “Y  aunque  la  representación  procesal  del  Ayuntamiento  alegue  que  el
incremento en los complementos específicos vulneradores de las limitaciones legales de
la  Ley  de  Presupuestos se  ajusta  al  apartado  siete  del  art.  21  de  la  Ley  42/2006
(EDL     2006/324546), que permite la adecuación de las retribuciones con carácter singular
o  excepcional,  tal  justificación  es  inoperante  ya  que  es  obvio  que  dichas  salvedades
legales se refieren a supuesto específicos y concretos de aumentos de retribuciones por
las circunstancias de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad
o penosidad de un concreto puesto de trabajo, pero en ningún caso amparan supuestos
de generalizados aumentos retributivos como los llevados a cabo en los  Presupuestos
municipales impugnados». 

Per tant, i pel que aquí interessa, el que s’abstreu de la sentència és que sols es poden
fer  requalificacions  puntuals,  degudament  justificades,  i  en  conseqüència  no  és
necessària una nova valoració global de totes les places de personal.

De fet, diferir la modificació del complement específic al moment en que es produeixi una
valoració  conjunta  de  tots  els  llocs  de  treball  i  aprovació  de  la  RLT, ara  en  fase  de
negociació, vulnera el  principi  d’igualtat  de tracte resultant,  en part,  discriminatori.  Així
s'expresa la STS de data 11.02.2014 (amb cita d'altre STS de data 07.12.2011, que remet
a altres), diu: ".../... en el caso, asiste el derecho a la actora, aunque su puesto de trabajo
no constara en la R.P.T.; y a mayor abundamiento hay que señalar que corresponde al
Ayuntamiento realizar las R.P.T. y fijar los complementos que correspondan en cada caso,
entre ellos el específico cuestionado, sin que el incumplimiento, retraso o desidia en tal
fijación, pueda perjudicar al trabajador”. 

2. Valoració objectiva dels llocs de treball objecte d'aplicació dels fons addicionals i
de l'adequació retributiva de caràcter singular i excepcional

Quant al compliment del requisit de la prèvia valoració respecte d’aquests llocs de treball
afectats pel fons addicionals o per l’adequació retributiva en caràcter singular i excepcional
del  lloc  d’Intervenció  ha  quedat  degudament  acreditada  en  els  seus  corresponents
expedients.

Quant als llocs de treball valorats en l’expedient dels fons addicionals, ja varem posar de
relleu que els llocs de treball objecte d’aplicació dels fons addicionals no són els únics que
actualment es troben valorats incorrectament conforme a les funcions reals que realitzen
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però que degut a les limitacions pressupostàries es varen prioritzar uns llocs de treball
enfront  a  uns  altres  tenint  en  compte  per  una  banda  que  les  funcions  o  les
característiques d’aquests llocs són més determinants a l’hora de valorar els factors que
retribueix el complement específic (especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat,
responsabilitat, perillositat o penúria). Per altra banda, dins aquests mateixos supòsits que
es troben en una situació més flagrant i que destaquen enfront a altres, s'ha primat, degut
precisament a les limitacions pressupostaries, aplicar els fons addicionals a aquells llocs
de treball que, amb l'import del que es disposa, ja queden corregits, enfront a aquells
altres en que la seva correcció requereix d'un major import. Davant això, l'Ajuntament ha
valorat poder corregir un major nombre de llocs.

Quant a l’acreditació de la valoració de cada un dels llocs de treball afectats, ens remetem
a l’expedient aprovat pel Ple de 28 de novembre de 2019, prèvia negociació sindical, on
es troba valorat cada lloc de treball en suficient detall.

Per dur a terme aquestes valoracions, a més de les valoracions que s'han fet en el mateix
expedient, també s'han tingut en compte valoracions anteriors d'aquests llocs de treball
que s'havien emès a petició dels representants dels treballadors. I  és que una petició
constant dels sindicats ha sigut que es fes una valoració i s'apliqués una retribució als
llocs de treball conforme a les feines reals que es realitzen. Seguint  aquestes peticions,
en el seu dia es varen valorar aquells llocs de treball que sobresortien per damunt els
altres per tenir adscrites tasques que excedeixen de les que són pròpies de la categoria
del lloc de treball, essent objecte de negociació. Fruit d’aquest procés es va acordar la
percepció a determinats llocs de treball  d'un complement de productivitat per a pal·liar
aquelles diferències retributives, però la seva permanència en el temps, de forma igual i
periòdica,  és  contrària  a  la  pròpia  naturalesa  d’aquest  complement  retributiu.  Ara,
mitjançant la figura dels Fons addicionals, que precisament té per objectiu, entre altres,
revisar els complements específics entre llocs amb funcions equiparables, s'han pogut
regularitzar aquestes situacions.

Tal  com afirma  l'al·legant,  el  complement  específic  ha  de  tenir  les  característiques  de
concreció  i  objectivitat  havent  de  considerar  el  contingut  del  lloc  i  no  l’adscripció  dels
funcionaris que el desenvolupen, i així mateix ho posàvem de manifest en la proposta dels
fons addicionals “La valoració del  lloc de treball  consisteix en determinar les funcions,
condicions  i  exigències  del  lloc  en  condicions  normals,  sense  valorar  el  rendiment
individual, ni la capacitat del treballador que l’ocupa en un moment determinat. Per tant,
s’ha de fixar el complement específic que correspon al lloc de treball i no a les aptituds del
funcionari,  de manera que si  en qualque moment  aquestes funcions que ara motiven
l'increment del complement específic deixen d'estar assignades al lloc de treball que ara
es modifica, suposarà una nova modificació del complement específic per adaptar-lo a les
noves funcions, encara que això suposi una minva d'aquest mateix complement. Es a dir,
se farà una nova valoració de les funcions del lloc de feina i una requalificació del lloc de
feina.”

Quant al lloc de d’Intervenció, si bé l’al·legant únicament ho menciona però no argumenta la
suposada il·legalitat, cal dir que anteriorment hem vist la possibilitat de requalificar la plaça
de forma singular  i  excepcional  (art.  3.Set  del  RD 24/2018),  i  aquesta requalificació  ha
quedat degudament acreditada a l’informe-proposta, concretament en el punt 6, negociat a
la mesa general de personal  funcionari  i  laboral  de dia  25 de novembre de 2019, que
comprén la valoració del lloc de treball amb aquells antecedents i estudis realitzats atenent



a l’increment de funcions i responsabilitats que ha sofert el lloc d'Intervenció, i al qual ens
remetem.

Finalment cal dir que per fer la valoració dels llocs de treball que són objecte de modificació
s'ha tingut en compte, en línies generals, la valoració continguda a la relació de llocs treball
actualment en tramitació.

Segona.-  Infracció  de  l’art.  32  de  la  Llei  9/1987  de  12  de  juny  dels  Òrgans  de
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al
servei de les Administracions Públiques.

En la segona al·legació, el Sr. Garcia afirma que la modificació de la Relació de llocs de feina
que es pretén realitzar és matèria de negociació sindical i  considera insòlit que es condicioni
la futura RLT amb els fons addicionals de l’exercici 2019 aprovats pel Ple de 28 de novembre
de 2019. 

Com ja s’ha posat de manifest no estam davant una modificació de la RLT en el seu
conjunt, sinó una modificació del complement específic de determinats llocs de treball,
prèvia valoració i negociació sindical com ja ha quedat acreditat al llarg d'aquest informe i
en els corresponents expedients,i òbviament, aquesta modificació suposa una modificació
de la RLT però no una modificació en el  seu conjunt sinó una modificació puntual  en
aquests llocs concrets.

Consta acreditat en les actes de les meses negociadores del personal funcionari i laboral
d'aquest ajuntament, així com en els corresponents expedients administratius, que tant la
proposta que fa referència a l’aplicació dels fons addicionals com la proposta d’adequació
de les retribucions,  varen ser objecte de negociació.  Els  fons addicionals en la  mesa
conjunta  de dia  25 de novembre de 2019 i  en les meses individuals de funcionaris  i
laborals de dia  27 de novembre de 2019;  l’expedient d’adequació retributiva en la mesa
conjunta  de dia  25  de novembre de 2019 i  posteriorment  quan es  va  tractar  l’annex
econòmic en la mesa conjunta de 28 de novembre de 2019. Per tant, s'ha complit amb el
requisit legal de negociació obligatòria. Arribant a acord amb uns aspectes i amb altres no.

Al  respecte,  cal  recordar  que  el  deure  de  negociació  col·lectiva  no  obliga  a  assolir
inexcusablement un resultat atès que, conforme als articles 38 i ss TREBEP, la negociació
és preceptiva, però no necessariament el seu acord. Amb o sense acord, la Corporació,
després  de  la  seva  aprovació  i  tràmits  oportuns,  podrà  aplicar  amb  plena  validesa
l’assumpte que hagi sotmès a la preceptiva negociació (en aquest sentit la STS de data
17/02/2003). 

Per altra banda amb l’aplicació dels fons addicionals a determinades places en cap moment
es condiciona la futura RLT, el que es fa, i tant pels fons addicionals 2019 com pels 2020, és
que la pujada del complement específic que aquí es realitza anirà a compte d’allò que resulti
de la RLT, de manera que aquestes funcions no es valorin per duplicat.

En conclusió, vist que pel que fa a les al·legacions contra l’aplicació dels fons addicionals
aquestes s’han interposades fora de termini; vist que a més, tant la valoració dels llocs de
treball afectats per l’aplicació dels fons addicionals com el lloc d’Intervenció s’ha realitzat
correctament i que tant la valoració com la modificació de l’annex econòmic augmentant
els complements específics dels llocs de treball s’ha negociat amb els representants dels



treballadors, i  que ambdós expedients s’han tramitat  conforme a dret,  la que subscriu
proposa:

Primer.- Desestimar les al·legacions primera i segona presentades pel Sr. Garcia contra
l’aplicació del fons addicionals i  contra l’expedient d’adequació retributiva amb caràcter
singular i excepcional del lloc de treball d’Intervenció (E, F5 i F6 de l’annex del personal
del pressupost general municipal 2020.)

Segon.-  Sotmetre  l’aprovació  d’aquest  informe  al  proper  Ple,  previ  dictamen  de  la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern."

Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen i  n’esdevé  el  següent
resultat:  dotze (12) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per
Mallorca  i  Proposta  per  les  Illes;  cinc  (5)  vots  en  contra  dels  grups  municipals
d’Independents d'Inca, Vox-Actúa Baleares i Unides Podem; i quatre (4) vots d'abstenció
dels grups municipals del Partit Popular i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I  BON GOVERN
PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Els reunits consideren el Dictamen de data 27 de gener de 2020, que transcrit textualment
diu:

"Reunida la Comissió Informativa d'Economia i  Bon Govern en la sessió celebrada en
data  27  de  gener  de  2020  es  va  dictaminar  favorablement  la  següent  PROPOSTA
D'ACORD:

Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
que estableix:

‘Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como
por  la  prestación  de  servicios  o  la  realización  de  actividades  administrativas  de
competencia local que se refieran, afecten o benecifien de modo particular a los sujetos
pasivos’.

En el mateix article 20.4.t) estableix que es podran establir taxes per ‘distribución de agua,
gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de
líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales
servicios o suministros sean prestados por entidades locales’.

L'Ajuntament  d'Inca  ha  considerat  adient  iniciar  la  tramitació  de  la  modificació  de
l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  les  taxes  per  al  servei  de  subministrament  d'aigua
potable, atesa que des d’aquesta corporació s'han estat realitzant diferents actuacions
que afecten al cicle de l'aigua.



Entre les actuacions realitzades està l'aprovació pel Plenari celebrat en data 26 d'octubre
de 2017 del Pla de Gestió de l'Aigua, figurant a l'apartat 6 un programa de mesures i a
l'apartat 7 la memòria econòmica del Pla.

Entre  les  mesures  bàsiques  del  Pla  de  Gestió  de  l'Aigua  que  correspon  realitzar  a
l'Ajuntament, figuren, entre d'altres, un diagnòstic de la xarxa, substitució de conduccions,
connexió  de  la  xarxa  de  reg  municipal  a  la  bassa  de  reg  d'aigua  regenerada,
construccions  d'un  dipòsit  de  major  capacitat  al  c/  de  Llubí,  implantació  d'un  cànon
d'aigua, etc.

I en la memòria es realitza una valoració econòmica del programa de mesures havent
establert  el  Pla quatre horitzons temporals per la seva realització;  2020, 2025,  2030 i
2035, que tenen un import total de 18.222.729,40 €.

Per  altra  part,  en  el  Ple  celebrat  en  data  28  de  novembre  de  2019  es  va  aprovar
inicialment  un  nou  Reglament  Regulador  dels  serveis  municipals  de  subministrament
d'aigua  i  de  sanejament  d'aigües  residuals  i  pluvials,  el  qual  es  troba  en  període
d'exposició pública, en substitució del Reglament d'aigua de l'any 1993.

La  corporació  municipal  considera  de  gran  importància  continuar  en  les  inversions  a
realitzar en el ‘cicle de l'aigua’, i en conseqüència donar compliment a les mesures del Pla
de Gestió de l'Aigua, i amb aquesta finalitat se sotmet a Ple la modificació de l'Ordenança
fiscal;

Atès  que  els  canvis  que  es  realitzen  a  l'ordenança  no  es  limiten  a  una  regulació
d'aspectes parcials d’aquesta, sinó que es realitzen canvis importants en l'articulat de la
taxa, en data 18 de desembre de 2019 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a
l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per
un termini de quinze dies la proposta d'aprovació de modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de les taxes per al servei de subministrament d'aigua potable, publicant-se en
la  pàgina  web  municipal  en  data  20  de  desembre  de  2019  i  finalitzant  el  termini
d'exposició en data 20 de gener de 2020.

Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà o organització representativa
hagin  manifestat  la  seva  opinió  en  relació  amb  l'aprovació  de  la  modificació  de
l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de subministrament d'aigua,

Vist l'informe de Secretaria de data 21 de gener de 2020, en relació amb el procediment i
la legislació aplicable.

Vist l'informe emès en data 21 de gener de 2020 per l’interventor general.

La tècnica d'Administració General,  adscrita al  Departament de Gestió Tributària,  amb
informe previ de la Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament Ple es podrien
adoptar amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern els
següents ACORDS:

Primer.  Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes
per al servei de subministrament d'aigua potable, segons nova redacció que s'adjunta a
aquesta proposta;



(Les modificacions realitzades a l'ordenança municipal figuren amb negreta)

ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LES  TAXES  PER  AL  SERVEI  DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Fonament i naturalesa

Article 1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb el que es disposa als articles 15 al 19 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament continua
exigint la taxa per subministrament d’aigua potable, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada llei, amb
relació a l’article 20.4 t) del mateix cos legal.

Fet imposable

Article 2. Constitueix l'objecte d'aquesta taxa la prestació dels serveis els quals es detallen a
la tarifa d'aquesta Ordenança.

Subjectes passius

Article 3.  Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents,  les persones
físiques o jurídiques, a més de les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general
tributària,  que  sol·licitin  o  resultin  beneficiades  o  afectades  pels  serveis  prestats  per
l'Ajuntament d'Inca i contemplats en aquesta Ordenança sense perjudici del que es regula
en l'article següent.

Article 4.

1. La taxa recau, sobre els qui posseeixin o ocupin, per qualsevol títol, els habitatges o locals
beneficiaris per la prestació dels serveis de l'article 2. També recau sobre les comunitats de
propietaris  dels  immobles  que  se'n  beneficiï,  en  el  cas  de  comptadors  no  individuals
comunitaris.

2. No obstant això, i en concepte de substitut del contribuent, estan obligats al pagament els
propietaris dels immobles beneficiats per qualsevol dels serveis esmentats.

Responsables

Article 5

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones  físiques  o  jurídiques  a  què  es  refereixen  l'article  42  de  la  Llei  general
tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.



Bonificacions fiscals

Article  6.  La  bonificació  de  les  taxes  per  al  servei  de  subministrament  d'aigua
potable son per raó de la capacitat econòmica

S'estableix una bonificació del 50 % de l'import de la quota de servei, de la quota de
connexió i del cànon transitori d'inversions quan el consum no superi els 30 m³ en
un trimestre. En el supòsit que el consum superi els 30 m³ en un trimestre únicament
gaudirà de la  bonificació  del  50 % en els dos primers trams del  cànon transitori
d'inversions aplicant-se la tarifa íntegra a partir dels 31 m³ de consum.

Per  gaudir  d'aquesta  bonificació  es requerirà  que la  renda total  percebuda pels
membres  de  la  unitat  familiar  no  superi  el  salari  mínim  interprofessional  (SMI)
segons el següent barem:

 Unitats familiars de 1 membre, sense superar una vegada l’SMI.

 Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.

 Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.

 Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.

 Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades l’SMI.

 Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI.

Per cada membre més s'aplica un índex de + 0,5.

S'entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix
immoble, estiguin o no incloses en el mateix Llibre de família, tot amb referència al
primer dia natural de cada exercici.

Les referides dades s'acreditaran amb el  certificat  de convivència municipal.  La
referida acreditació no produirà efectes si s'observa que en l'històric de persones
que conviuen  en el  domicili  d'empadronament  objecte  de  la  reducció  consta  la
baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l'exercici anterior i l'alta de la
mateixa persona a partir del segon dia natural de l'exercici posterior.

2. Per gaudir de la bonificació, es requerirà que el sol·licitant ho demani abans de la
facturació  del  primer  trimestre,  segons  model  oficial,  justificant  el  seu  dret
mitjançant els següents documents, relatius a totes i a cada una de les persones
que integren la unitat familiar.

a) Dades personals i DNI del subjecte passiu de la taxa de fems.
b) Certificació municipal  acreditativa dels qui  conviuen, en el seu cas,  amb el

sol·licitant de la bonificació. Caldrà que coincideixi domicili d'empadronament
amb objecte tributari.



c) Autorització per tal que l’Ajuntament sol·liciti a l’AEAT amb relació al sol·licitant
i, en el seu cas, de cada una de les persones que conviuen amb ell i formin part
de la  unitat  familiar, certificació dels rendiments que constin a l’AEAT amb
referència al darrer exercici fiscal disponible.

3. La vigència del padró de beneficiaris no tindrà data de caducitat, i per tant no serà
necessari procedir a la renovació mitjançant nova sol·licitud. Una vegada atorgada la
reducció l'Administració procedirà d'ofici  a realitzar les comprovacions adients de
conformitat amb l'autorització atorgada amb la inicial sol·licitud, així com a requerir
als  beneficiaris  la  documentació  que  en  el  seu  cas  no  consti  en  poder  de
l'Administració.

Quota tributària

Article 7.

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes que
es contenen a l'apartat següent.

2. Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:

QUOTA DE SERVEI Euros/trimestre
USOS DOMÈSTICS 7,00
USOS COMERCIALS 12,00
USOS INDUSTRIALS 25,00
USOS ESPECIALS 25,00

QUOTA DE LLOGUER, CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT COMPTADOR

Euros/trimestre

Comptador de 8 a 15 mm de diàmetre 3,00
Comptador de 16 a 25 mm de diàmetre 3,78
Comptador de 26 a 40 mm de diàmetre 5,05
Comptador de més de 40 mm de diàmetre 6,31

QUOTA DE CONSUM Euros/m³
TARIFA PROGRESSIVA APLICABLE ALS USOS 
DOMÈSTICS
Fins a 18 m³ en un trimestre 0,36
Entre 19 i 30 m³ en un trimestre 0,42
Entre 31 i 60 m³ en un trimestre 0,45
Entre 61 i 120 m³ en un trimestre 0,80
Més de 120 m³ en un trimestre 2,52
TARIFA PROPORCIONAL APLICABLE A LA RESTA 
D'USOS EXCLOSOS ELS DOMÈSTICS
Amb independència dels m³ consumits 0,9

QUOTA DE CONNEXIÓ
(pagament únic en el moment de la connexió)

Comptador de calibre = 15 mm 67,45



Comptador de calibre = 25 mm 67,45
Comptador de calibre = 32 mm 86,86
Comptador de calibre = 40 mm 86,86
Comptador de calibre = 50 mm 106,28
Comptador de calibre = 110 mm 212,57

CÀNON TRANSITORI D'INVERSIONS (Usos domèstics) Euros/ m³
Per un consum de 18 m³ en un trimestre 0,40
Per un consum d'entre 19 i 30 m³ en un trimestre 0,60
Per un consum d'entre 31 i 60 m³ en un trimestre 1,00
Per un consum d'entre 61 i 120 m³ en un trimestre 2,50
Per un consum de més de 120 m³ en un trimestre 5,00

CÀNON TRANSITORI D'INVERSIONS
(Resta d'usos exclosos els domèstics)

Euros/ m³

Amb independència del m3 consumits 0,90

Meritació i terminis d'ingrés

Article 8.

1. La meritació de la taxa es produirà quan s'iniciï la prestació del servei, essent l'obligació
de pagament de periodicitat trimestral.

2. El termini d'ingrés en període voluntari serà els dos mesos següents a la finalització del
període trimestral facturat, d'acord amb el calendari determinat en el preceptiu edicte de
cobrament,  que anualment  serà  objecte  de publicació  en  el Butlletí  Oficial  de  les  Illes
Balears i en el tauler d'edictes municipal. 

4. Transcorregut el termini de pagament de l'import de la factura sense que s’hagi abonat
s’iniciarà el període executiu i el procediment administratiu de constrenyiment per al seu
cobrament, amb el recàrrec de constrenyiment i meritació d’interès de demora inherents a
dit procediment, i es notificarà al deutor que, si en el termini de deu dies hàbils no realitza
el pagament, es procedirà a l’inici del procediment per la suspensió del subministrament,
traslladant-se proposta de suspensió a l’òrgan competent de l'Ajuntament per dictar la
resolució de suspensió de subministrament, de conformitat amb l'establert a l'article 82.4
del Reglament regulador dels serveis municipals d'aigua potable i sanejament d'aigües
pluvials i residuals.

5. Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment. Per a la seva declaració s'ha d'instruir l'oportú expedient
d'acord amb el que es disposa en el Reglament general de recaptació.

Infraccions i sancions

Article 9. 

1. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries s'estarà al que disposen els
articles 181 i següents de la Llei general tributària.



2.  Per  altra  part,  seran  aplicables  les  disposicions  relatives  al  règim  sancionador  del
Reglament  regulador  dels  serveis  municipals  d'aigua  potable  i  sanejament  d'aigües
pluvials i residuals

Disposició final

La present Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada per l’Ajuntament en
ple en sessió del dia ............... de 2020 i entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears,  i  tindrà  efectes  a  partir  del  dia  1 d'abril  de  2020,
quedant en vigor mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”

Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda
en l'annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears,  en  el  tauler  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 que no es presentin reclamacions, aquest acord inicial 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  text  de l'Ordenança,  es publiqui  en el  Butlletí  Oficial  de la
Província.

Cinquè.  Els ingressos que es generin pel cànon transitori d'inversions de les taxes pel
servei de subministrament d'aigua potable es destinaran exclusivament a la realització de
les inversions previstes en el Pla de Gestió de l'aigua aprovat pel Ple de data 26 d'octubre
de 2017. 

Inca, 27 de gener de 2020. El president de la Comissió Informativa d'Economia i  Bon
Govern, Virgilio Moreno Sarrió.”

Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen i  n’esdevé  el  següent
resultat:  dotze (12) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per
Mallorca i Proposta per les Illes; vuit (8) vots en contra dels grups municipals del Partit
Popular, Independents d'Inca, Vox-Actúa Baleares i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía;
i un (1) vot d'abstenció del grup municipal d’Unides Podem.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I MODEL DE
CIUTAT  PER  APROVAR  INICIALMENT  L’ORDENANÇA  SOBRE  L’INFORME
D’AVALUACIÓ  D’EDIFICIS  I  INSPECCIÓ  DE  CONSTRUCCIONS  I
EDIFICACIONS

Els reunits consideren el Dictamen de data 23 de gener de 2020, que transcrit textualment
diu:



"INFORME-PROPOSA QUE EMET EL CAP DE L'ÀREA D'URBANISME I HABITATGE I
LLETRAT  ASSESSOR  MUNICIPAL  EN  RELACIÓ  AMB  LA  TRAMITACIÓ  PER  A
L'APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'ORDENANÇA  MUNICIPAL  SOBRE  L’INFORME
D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS I INSPECCIÓ DE CONSTRUCCIONS I EDIFICACIONS DE
L'AJUNTAMENT D'INCA; PERQUÈ S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

I. VIST l'expedient núm. 06/2019/36 relatiu a la tramitació i aprovació de la nova ordenança
sobre  l’informe  d’avaluació  d’edificis  i  inspecció  de  construccions  i  edificacions  de
l'Ajuntament d'Inca, en resulten els antecedents de fet següents:

1.  La seguretat personal és un dret fonamental  pel  qual l’Administració Pública ha de
vetllar. En l’àmbit de l’urbanisme, aquest dret entronca amb el deure de conservació que
la  legislació  estableix  com  a  inherent  al  dret  de  propietat  de  terrenys,  instal·lacions
construccions i edificacions. Així doncs, forma part del deure de propietat conservar els
immobles en les condicions legals per servir de suport a l’ús a què es destinin i, en tot cas,
les  exigibles  en  matèria  de  seguretat,  salubritat,  accessibilitat  i  ornament,  així  com
realitzar-hi les tasques legalment exigibles de millora i rehabilitació.

2. És obligació del municipi d'Inca, atès la seva condició de municipi de més de 20.000
habitats, regular, mitjançant la corresponent ordenança el marc d’aplicació del deure de
conservació tot respectant el dret de propietat i contribuir a garantir la seguretat de les
persones i a eliminar el perill que comporta la deficient conservació de les edificacions. 

En aquest sentit, l’Administració ha de facilitar al ciutadà les eines necessàries, però cal
tenir present que la consecució de la finalitat que persegueix la normativa en matèria de
conservació  de  les  edificacions,  recau  en  gran  mesura  en  la  societat  civil,  a  qui
s’encomana la responsabilitat de complir amb els seus deures

Per tant, la present Ordenança pretén facilitar el compliment del deure legal de presentar
l'informe d'avaluació  dels  edificis  i  delimitar  les  àrees en les  quals  s’hagi  de  realitzar
aquesta avaluació, fixant la periodicitat amb què s'hagi d'efectuar.

3. Per tal de complir amb els terminis legalment fixats, es fa palesa la conveniència de
regular  sense  més  demores  les  avaluacions  d'edificis  com  a  eina  determinant  per
controlar  l’estat  de  conservació  del  parc  edificat  d'Inca,  el  qual,  en  una  bona  part,
necessita d'intervencions de rehabilitació, renovació i regeneració per tal de fer efectiu, el
dret constitucional, a un habitatge digne i adequat, així com l'exigència del deure dels
seus propietaris de mantenir els immobles en adequades condicions de conservació. 

4.  En compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present
Ordenança que ara es tramita ha estat sotmesa a consulta pública per un termini de 15 dies
a través del  portal  web de l'Ajuntament  als  efectes  que els  ciutadans i  entitats  puguin
expressar la seva opinió sobre els següents punts:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 
Durant aquest termini de consulta no s'ha presentat cap suggeriment i/o al·legació.



Fonaments jurídics

1. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei del sòl i rehabilitació urbana, fixà la norma estatal bàsica respecte de les inspeccions
tècniques i preveu que els Municipis puguin establir les seves pròpies actuacions en el
marc dels mínims estatals i autonòmics. 

L'article 15.4 del Reial  decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre (abans l'article 9.1 del
Reial decret legislatiu 2/2008), preveu que el dret de propietat de terrenys, instal·lacions,
construccions i edificacions comprèn, d'entre d'altres deures, el de conservar-los en les
condicions  de  seguretat,  salubritat,  accessibilitat  i  ornament  legalment  establerts,  i
realitzar els treballs de millora i rehabilitació fi a on arribi el deure legal de conservació.

L'article 29 Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, (abans a la Llei 8/2013, de 26
de  juny,  de  rehabilitació,  regeneració  i  renovació  urbanes)  preveu  la  substitució  de
l'informe d'inspecció tècnica d'edificis per un informe d'avaluació, el qual, a més d'incloure
les  qüestions  relatives  a  la  conservació  de  l'immoble,  ha  de  recollir  les  condicions
d'accessibilitat del Codi tècnic de l'edificació i el nivell d'eficiència energètica. 

Per altra banda, s'ha tenir en compte la normativa europea, estatal i autonòmica que han
anat perfilant aquest deure. 

Així el Reial  decret 233/2013, de 5 d'abril,  pel qual es regula el  Pla estatal de lloguer
d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i  la regeneració i renovació urbana 2013-2016,
afegeix  al  deure  d'avaluació  dels  edificis  les  condicions  d'accessibilitat,  eficiència
energètica i estat de conservació.

El  Reial  Decret 235/2013,de 5 d'abril,  pel qual  s'aprova el  procediment bàsic per a la
certificació  de  l'eficiència  energètica  dels  edificis,  transposa  parcialment  la  Directiva
2010/31/EU del Parlament Europeu i del consell, de 19 de maig de 2010.

L'article 125 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears,
regula l'obligació de presentar una avaluació dels edificis i inspecció de construccions i
edificacions.  Aquesta regulació  estableix  que les edificacions que tenen una antiguitat
superior als trenta anys, en el cas de l'avaluació de l'estat de conservació, o 50 anys, en la
resta de casos, ha de presentar, amb una periodicitat de deu anys, l'informe d'avaluació
d'edificis. 

Així  mateix,  regula  les  aspectes  que  s'han  d'acreditar  al  corresponent  informe  i  el
procediment a seguir. 

L'article 347 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del
sòl de les Illes Balears, per a l'Illa de Mallorca, parcialment vigent, preveu l'obligació de
presentar l'informe d'avaluació dels edificis i inspecció de construccions i edificacions en
els casos legalment establerts davant l’Ajuntament corresponent perquè aquest el remeti
a  la  conselleria  competent  en  matèria  d'habitatge  a  fi  d'incorporar-lo  al  Registre
d'avaluació d'edificis.

2. Les entitats locals tenen capacitat per a l’elaboració de normes reglamentàries en l’àmbit
de les competències que es determinen als articles 25 i 26 de Llei 7/1985, de 2 d’abril,



reguladora de les bases de règim Local, així com aquelles que es determinen a les normes
sectorials corresponents, en particular el previst a l'article 25 de la Llei 7/2013 de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. 

Així  mateix,  els  articles  127  i  següents  (Títol  VI)  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de
procediment administratiu, s'estableixen les disposicions i principis bàsics relatius a l'exercici
de la potestat reglamentària i altres disposicions. 

En el cas que ens ocupa, la competència municipal per establir la regulació dels informes
d'avaluació d'edificis, s'emmarca dins la competència municipal en matèria urbanística i de
protecció de la salubritat pública de l'article 25.1 b) i f) de la Llei 7/1985, així com l'article
25 de la Llei 7/2013, abans esmentades. 

Finalment, manifestar que la proposta d'ordenança preveu a la seva disposició transitòria
única, la programació per dur a terme l'informe d'avaluació per part dels propietaris, la
qual,  en tot  cas, estarà determinada per la capacitat  administrativa i  tècnica de l'Àrea
d'Urbanisme i  Habitatge, establint  una programació el  més realista possible per poder
complir amb aquest servei. No obstant això, cal recorda que aquest informe és un deure
dels propietaris conforme a la previsió legal que ho regula, corresponent a l'Ajuntament la
funció de control i inspecció davant aquesta obligació. 

3. Quant al procediment a seguir per a l'aprovació de la present ordenança municipal ara en
tramitació,  serà  d'aplicació  el  que  disposa  l’article  49  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Per altra banda, atès el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim
local 7/1985, de 2 d’abril, per l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals
serà necessari el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres de la
Corporació.

II. ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del
Reglament d'organització, Funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de
novembre de 1986; el lletrat assessor municipal que subscriu sotmet el present Informe-
proposta FAVORABLE a la consideració del batle president perquè, si és procedent, s’elevi
la  seva  aprovació  a  l'Ajuntament  en  PLE,  òrgan  competent  per  resoldre,  la  següent
PROPOSTA D'ACORD:

1. APROVAR inicialment l'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L’INFORME D’AVALUACIÓ
D’EDIFICIS I INSPECCIÓ DE CONSTRUCCIONS I EDIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT
D'INCA.

2. SOTMETRE a informació pública pel  termini  de 30 dies la proposta d'ORDENANÇA
MUNICIPAL  SOBRE  L’INFORME  D’AVALUACIÓ  D’EDIFICIS  I  INSPECCIÓ  DE
CONSTRUCCIONS  I  EDIFICACIONS  DE  L'AJUNTAMENT  D'INCA, anunci  que  es
publicaran en el BOIB i a la pàgina web de l'Ajuntament, durant el qual es podrà examinar
l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i Habitatge) d'aquest Ajuntament i
formular  al·legacions i/o  suggeriments.  En el  cas que no es presenti  cap reclamació  o
suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la proposta d'ordenança municipal.  



Inca,  23 de gener  de 2020.  El  lletrat  assessor  municipal  i  cap de l'Àrea d'Urbanisme i
Habitatge, Carlos Mena Ribas.”

“Per la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat a la seva sessió de dia
27/01/2020, es va acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a
la consideració del Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 30/01/2020. 

Inca, 23 de gener de 2020. La presidenta de la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat,
M. Carmen Oses Ramos. Conforme el secretari accidental, Guillermo Corró Truyol."

Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen i  n’esdevé  el  següent
resultat:  denou  (19)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  de  Socialistes  d'Inca,  Partit
Popular,  Independents  d'Inca,  MÉS per  Mallorca,  Proposta  per  les  Illes,  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía i Unides Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de
Vox-Actúa Baleares.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I  BON GOVERN
PER APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER AVALUACIÓ D’EDIFICIS I ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

Els reunits consideren el Dictamen de data 27 de gener de 2020, que transcrit textualment
diu:

"Reunida la Comissió Informativa d'Economia i  Bon Govern en la sessió celebrada en
data  27  de  gener  de  2020  es  va  dictamina  favorablement  la  següent  PROPOSTA
D'ACORD:

Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
que estableix:

‘Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como
por  la  prestación  de  servicios  o  la  realización  de  actividades  administrativas  de
competencia local que se refieran, afecten o benecifien de modo particular a los sujetos
pasivos".

En data 18 de desembre de 2019 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a
l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per
un termini de quinze dies la proposta d'aprovació d'una nova Ordenança fiscal d'avaluació
d'edificis i altres serveis urbanístics, publicant-se en la pàgina web municipal en data 23
de desembre de 2019 i finalitzant el termini d'exposició en data 21 de gener de 2020.

Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà u organització representativa
hagin manifestat la seva opinió en relació amb l'aprovació d'una nova ordenança fiscal
d'avaluació d'edificis i altres serveis urbanístics.

De conformitat amb el Reial decret 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, s'estableix el deure dels propietaris de conservar



els  edificis  amb  les  adequades  condicions  de  seguretat,  salubritat,  accessibilitat  i
ornament legalment establert i en el mateix sentit els articles 122 i 125 de la Llei 12/2017,
de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, havent de realitzar els propietaris els
treballs de millora i rehabilitació.

Per altra part, l'article 29 del Reial decret 7/2015 regula l'informe d'avaluació dels edificis.

L'Ajuntament  d'Inca  dins  l'àmbit  de  les  seves  competències  ha  d'aprovar  l'ordenança
municipal d'avaluació dels edificis i inspecció de construccions i edificacions.

Atès  l'establert  l'Ajuntament  d'Inca  ha  considerat  adient  procedir  a  l'aprovació  de  la
corresponent ordenança fiscal, als efectes que es puguin complir els deures establerts per
la normativa.

Vist l'informe de Secretaria de data 16 de gener de 2020, en relació amb el procediment i
la legislació aplicable.

Vist l'informe emès en data 16 de gener de 2020 per l'interventor general.

Vist  l'informe de la tècnica d'Administració general,  adscrita al  Departament de Gestió
Tributària, previ informe de la Intervenció, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien
adoptar amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern els
següents ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment l'aprovació de l'Ordenança fiscal  reguladora de la taxa per
avaluació d'edificis i altres serveis urbanístics, que s'adjunta a aquesta proposta:

‘ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE  LA TAXA PER  AVALUACIÓ  D'EDIFICIS  I
ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

Fonament i naturalesa

ARTICLE 1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i de
conformitat amb el que es disposa als articles del 15 al 19 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per avaluació d'edificis i altres serveis urbanístics, que
es regirà per la present Ordenança fiscal.

Fet imposable

ARTICLE 2. Constitueix el  fet imposable d'aquesta els serveis de caràcter urbanístic de
competència  municipal  que,  a  instància  de  part  o  d'ofici,  desenrotlla  l'Ajuntament  i  que
s'expressen a l'article 6 d'aquesta ordenança.

Subjecte passiu

ARTICLE 3. Estan obligades al  pagament de la taxa en concepte de subjectes passius
contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereixen els articles 41
i 42 de la Llei general tributària.



Responsables

ARTICLE 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2.  Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,
interventors  o  liquidadors  de  fallides,  concursos,  societats  i  entitats  en  general,  en  els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Base imposable

ARTICLE 5

Constitueix la bases imposable de la taxa las superfície compresa en l'àmbit d'aplicació del
projecte  objecte  de tramitació,  expressada  en metres  quadrats  d'aprofitament,  el  servei
prestat o, si s'escau, el cost total de les obres.

ARTICLE 6

La quota tributària s'exigirà d'acord amb les següents tarifes:

1. Inspecció d'edificis, per part  de tècnics, en relació amb les condicions de seguretat i
salubritat de caràcter públic, sol·licitades per particulars interessats:105 € per cada informe.

2.  Ordre  d'execució  d'obra,  a  realitzar  pels  propietaris  en  compliment  del  deure  de
conservació dels edificis en condicions de seguretat i salubritat públiques: 1 % sobre el cost
total previst pels serveis tècnics.

3.  Tramitació  d'expedients  de  declaració  de  ruïna  en  immobles,  a  sol·licitud  de  part
interessada:

3.1.  Per  cada visita  d'inspecció  efectuada sobre  condicions de seguretat  i  salubritat  de
caràcter públic: 105 €.

3.2. Pel dictamen pericial, amb valoració de les obres a realitzar: el 3 % del cost estimat pels
serveis tècnics.

Exempcions i bonificacions

ARTICLE 7

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Meritació

ARTICLE 8



1. Es merita la taxa i neix l'obligació de quan s'inicia l'activitat municipal que en constitueix el
fet imposable. A aquests efectes, es considerarà iniciada aquesta activitat en la data que es
presenti  l'oportuna sol·licitud de tramitació o redacció del projecte de què es tracti,  si  el
subjecte passiu la formula expressament.

2. En els projectes d'iniciativa particular, el desistiment o renúncia de l'interessat abans de la
seva aprovació definitiva, suposarà el dret a la devolució del 50 % de la taxa liquidada i
aquesta devolució es tramitarà a sol·licitud de l'interessat.

3. Tots els anuncis relatius a instruments de planejament seran per compte i a càrrec dels
interessats.

4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei
públic no es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.

Normes de gestió

ARTICLE 9

1. Les persones interessades en la prestació del servei a què fa referència el fet imposable
hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna sol·licitud, fent-hi constar tota la informació
necessària per a l'exacta aplicació d'aquesta taxa.

2. El procediment d'ingrés serà mitjançant liquidació. L'Ajuntament procedirà a liquidar la
taxa en el moment que s'iniciï la prestació del servei o activitat, que no es tramitarà si no s'ha
efectuat el pagament corresponent, i tindrà caràcter provisional.

Infraccions i sancions

ARTICLE 10

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei general
tributària i altres disposicions que la desenrotllin i complementin.

Les infraccions i sancions tributàries ho seran sense perjudici de les puguin correspondre per
infraccions urbanístiques previstes a la Llei del sòl i a les normes concordants.

DISPOSICIÓ FINAL. La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada per l'Ajuntament …..entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i continua en vigor mentre no s'acordi
la seva modificació o derogació.’

Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda
en l'annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació 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 que no es presentin reclamacions, aquest acord inicial 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  text  de l'Ordenança,  es publiqui  en el  Butlletí  Oficial  de la
Província.

Inca, 27 de gener de 2020. El president de la Comissió Informativa d'Economia i  Bon
Govern, Virgilio Moreno Sarrió.”

Els  grups municipals  d’Independents d'Inca i  Unides Podem proposen com a esmena
conjunta afegir a la part de les bonificacions del dictamen el text següent:

"Es  declararan  exempts  d'aquesta  taxa  els  edificis  inclosos  dins  el  catàleg  d'edificis
catalogats, sempre que s'ajustin a la legalitat. De la mateixa manera es bonificarà en el
cas de rendes baixes o de risc d'exclusió social, en el cas que fos primer habitatge, si fos
possible, sempre dins la legalitat."

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació l'esmena i n’esdevé el següent resultat:
sis (6) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular, Independents d'Inca i Unides
Podem; dotze (12) vots en contra dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per
Mallorca, Proposta per les Illes; i tres (3) vots d'abstenció dels grups municipals de Vox-
Actúa Baleares i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Seguidament es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: dotze (12) vots
a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Mallorca i Proposta per les
Illes;  i  nou  (9)  vots  en  contra  dels  grups  municipals  del  Partit  Popular,  Independents
d'Inca, Vox-Actúa Baleares, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unides Podem.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I  BON GOVERN
PER INICIAR EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

Els reunits consideren el Dictamen de data 22 de gener de 2020, que transcrit textualment
diu:

"VIST que mitjançant  anunci  de licitació aprovat pel  Ple de l’Ajuntament 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 €. 

VIST que en data  15 d’octubre  de 2019 el  Tribunal  Administratiu  Central  de  Recursos
Contractuals (TACRC) comunica a aquest Ajuntament la interposició de recurs especial de
contractació per part de la Federació Empresarial de Dependència contra l’anunci de licitació
i els Plecs que regeixen la licitació, per inadequada previsió del preu del contracte. 



VIST que, analitzat el recurs, efectivament hi ha un error en la previsió de l’estudi econòmic i,
en conseqüència, del preu, en data 31 d’octubre de 2019, l’Ajuntament en ple va acordar el
desistiment  del  procediment  d’adjudicació  per  concórrer  causa  justificativa  suficient  al
apreciar-se una infracció no esmenable que requereix la modificació de l’estudi econòmic i
dels Plecs de condicions. En la mateixa sessió es va acordar, igualment, iniciar un nou
procediment d’adjudicació del contracte de serveis d’ajuda a domicili. 

VIST que en data 17 de gener de 2020, núm. de registre d’entrada 746, es va notificar la
resolució del TACRC, per la qual s’inadmet el recurs interposat per pèrdua sobrevinguda de
l’objecte, atès que aquest Ajuntament va desistir del procediment d’adjudicació. 

VIST que, una vegada rebuda la resolució del TACRC, procedeix iniciar un nou procediment
d’adjudicació del contracte de serveis d’ajuda a domicili. 

CONSIDERADA la necessitat de celebrar un contracte consistent en la prestació del servei
d’ajuda a domicili,  justificada a l’informe emès per la cap de secció del departament de
Serveis Socials, Sra. Magdalena Llinàs Català, en el qual es fa constar: 

‘Antecedents

1. L’Ajuntament d’Inca està inscrit en el Registre Insular de Serveis Socials de Mallorca amb
el núm. 872.

2.  El  Servei  d’ajuda  a  Domicili  (SAD)  de  l’Ajuntament  d’Inca  disposa  d’autorització  de
funcionament i  està inscrit en el Registre Insular de Serveis Socials de Mallorca amb el
número 872/0/1.

3. El SAD contractat per l’Ajuntament d’Inca va prestar durant el 2018 una mitjana mensual
de 1.346 hores.

4. El Servei d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament d’Inca actual, dependent del Departament de
Serveis Socials, finalitza la darrera pròrroga del seu contracte el dia 16 de març de 2020,
aquest inclòs.

5. L’Ajuntament d’Inca disposa a la plantilla del pressupost municipal per al 2019 d’una (1)
plaça de treballadora familiar (laboral fixa) i una (1) plaça laboral interina.

6. El personal municipal és insuficient per dur a terme les característiques d’aquest Servei
sense que les seves funcions es vegin menyscabades.

7. Es necessària la contractació d’una empresa externa

Consideracions jurídiques

1. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis  socials  de  les  Illes  Balears,  atribueixen  competències  a  l’Ajuntament  d’Inca  en
matèria de serveis socials.



2.  L’article  41.2 de la  Llei  4/2009 estableix  que cada unitat  de treball  social  ha d’estar
integrada, com a mínim, pels perfils professionals següents : [...] treballador o treballadora
familiar [...]..

3. L’article 10.2 del Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals
i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris, estableix les ràtios mínimes
dels professionals de les unitats de treball social des de l’any 2015, que per al perfil de
professional d’ajuda a domicili s’haurà de determinar d’acord amb la intensitat del servei.
S’estableix un mínim de 15 hores mensuals del servei.

4. La clàusula 4.1.4 d) del Conveni signat amb d’Institut Mallorquí d’Afers Socials per al
finançament  dels  serveis  socials  comunitaris  bàsics per  a  l’any 2019 estableix  que la
dotació de professional d'ajuda a domicili (SAD social) s'haurà de determinar d'acord amb
la intensitat del servei. S'estableix un mínim de 15 hores mensuals del servei.

5. El Servei d'Ajuda a Domicili és un dels tipus de servei d’atenció domiciliària descrit a:

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.

La Resolució de 23 d’abril de 2013, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat,
per la qual es publica l’acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a
l’Autonomia  i  Atenció  a  la  Dependència  sobre  criteris,  recomanacions  i  condicions
mínimes per a l’elaboració dels plans de prevenció de les situacions de dependència i
promoció de l’autonomia personal; dades bàsiques del sistema d’informació del SAAD i
Catàleg de referència de serveis socials (BOE de dia 16/05/2013). 

L’article 8.1 del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals
i  les  directrius  de  coordinació  per  a  l’autorització  i  l’acreditació  dels  serveis  socials
d’atenció a persones grans i persones amb discapacitat (publicat al BOIB núm. 99 de dia
3 de juliol de 2010), modificat pel Decret 54/2013, de 5 de desembre (publicat al BOIB de
dia 07/12/2013) i pel Decret 31/2016, de 27 de maig (publicat al BOIB de dia 28/05/2016). 

L’apartat  1.2 de l’annex del  Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual  s’aprova la
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes balears 2017-2020 i s'estableixen principis
generals per a les carteres insulars i locals (publicat al BOIB núm. 146 de dia 19/11/2016).

El Reglament municipal d’organització i de règim interior del Servei d’Ajuda a Domicili de
l’Ajuntament d’Inca (publicat al BOIB núm. 156 de dia 15/10/2011).

Conclusió

Per tot això, inform favorablement sobre:

1. La conveniència d’ampliar els mitjans personals, en vista de la seva insuficiència.

2. La contractació del Servei d'Ajuda a Domicili.

Inca, 17 de gener de 2020. La cap de secció del Departament de Serveis Socials,  M.
Magdalena Llinàs Català.’



VISTA la providència de la Batlia de data 17 de gener de 2020 d’inici de l’expedient de
contractació del servei d’ajuda a domicili. 

VIST que per la Intervenció municipal es va procedir a realitzar la corresponent Retenció
de Crèdit (RC) a l’aplicació pressupostària 000.23101.2270607 per l’import de 335.760,55
€, IVA inclòs.

VIST l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació i de la insuficiència de mitjans
interns, emès per la cap de secció del Departament de Serveis Socials, el qual s’adjunta i
consta a l’expedient. 

VIST  l’informe  justificatiu  del  procediment  d’adjudicació,  dels  criteris  de  solvència  i/o
classificació, de la no divisió de l’objecte del contracte en lots i dels criteris d’adjudicació,
emès per la mateixa tècnica municipal. 

VIST l’estudi econòmic elaborat per la mateixa tècnica municipal.

VIST el Plec de prescripcions tècniques, elaborat per la cap de Secció del departament de
Serveis Socials. 

VIST l’informe de legalitat sobre l’expedient de contractació emès pel secretari accidental
de la corporació.

VIST l’informe emès pel TAE d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. 

ATÈS que per a la determinació dels criteris d’adjudicació, dels criteris de solvència i/o
classificació, de les condicions especials d’execució, de la duració del contracte i de les
ofertes anormalment baixes s’han tengut en compte les regles previstes a la Llei 12/2018,
de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Així mateix, s’ha tengut en compte el que disposa l’article 68 de la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, en relació amb l’obligació
d’incorporar com a criteri d’adjudicació la inscripció en un registre públic de petjada de
carboni.

VIST que la  duració  del  contracte,  d’acord  amb el  que disposa l’article  14  de la  Llei
12/2018,  és  de sis  (6)  anys,  a  comptar  a  partir  del  dia  18  de març  de 2020,  sense
possibilitat de pròrroga.

ATÈS que,  al  tractar-se d’un contracte plurianual,  d’acord amb el  que disposa l’article
174.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  el  nombre d’exercicis  als  quals es puguin aplicar  les
despeses derivades del present contracte no poden ser superior a 4 anys. Ara bé, l’apartat
5 de l’esmentat article disposa que, en casos excepcionals, el Ple de la corporació podrà
ampliar  el  nombre d’anualitats.  Per  tant,  tenint  en  compte que la  duració del  present
contracte, per imposició de l’article 14 de la Llei de serveis a les persones en l’àmbit social
a la comunitat autònoma de les IB, és de sis anys, correspon al Ple aprovar l’ampliació del
nombre d’anualitats. 

ATES que el valor estimat del contracte es de 2.446.485,24 €, IVA exclòs.



ATÈS que el servei objecte de licitació (servei d’ajuda a domicili amb CPV 85310000-5) és
un servei especial  que enumera l’annex IV de la LCSP. Per això, i  degut que el valor
estimat del contracte és superior a 750.000 €, d’acord amb el que disposa l’article 22.1.c)
de la LCSP ens trobam davant un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

ATÈS que l’òrgan competent és el Ple, segons la disposició addicional segona de la LCSP,
atès que el termini de duració del contracte es superior a quatre anys. Això no obstant, el
Ple municipal va acordar a la seva sessió de dia 18 de juny de 2019 delegar, en aquells
expedients  de  contractació  en  què  l’òrgan  de  contractació  sigui  el  Ple  municipal,  la
competència per aprovar certificacions i ordenar el pagament de despeses. 

Per tot l’exposat, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, òrgan competent
per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD: 

PRIMERA. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques  que  han  de  regir  el  contracte  del  servei  d’ajuda  a  domicili  mitjançant
procediment obert, amb un valor estimat de 2.446.485,24 €, IVA exclòs.

SEGONA.  APROVAR  l’expedient  de  contractació  i  DISPOSAR  L’OBERTURA  del
procediment d’adjudicació del present contracte de serveis, de conformitat amb els plecs
de clàusules administratives particulars i  de prescripcions tècniques que s’aproven en
aquest acte, amb diversos criteris d’adjudicació avaluables automàticament i sotmesos a
un judici de valor. 

TERCERA. AMPLIAR el nombre d’anualitats a les quals s’apliquin les despeses derivades
del present contracte, de manera que la duració del mateix serà de SIS anys.

QUARTA.  AUTORITZAR  (A) la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
000.23101.2270607, per l’import de 335.760,55 €, IVA inclòs, corresponent a l’any 2020.

Tenint  en  compte  la  plurianualitat  del  contracte,  d’acord  amb el  que estableix  l’article
l'article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, ‘l'autorització o realització de despeses de caràcter
plurianual  es  subordinarà  al  crèdit  que  per  a  cada  exercici  autoritzin  els  respectius
pressuposts.’ 

QUINTA. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions inherents
i derivades de l'execució del contracte en el Pressupost dels anys 2020 i següents, segons el
següent detall:

ANY IMPORT, IVA INCLÒS

2020 335.760,55 €

2021 424.057,44 €

2022 424.057,44 €

2023 424.057,44 €

2024 424.057,44 €

2025 424.057,44 €



2026 88.296,94 €

SEXTA. PUBLICAR la present licitació al perfil del contractant allotjat en la Plataforma de
Contractació del Sector Public i en el Diari Oficial de la Unió Europea. Inca, 22 de gener
de 2020. La regidora delegada de Serveis Socials, Maria Antònia Pons Torrens."

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN. L’anterior
proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i
Bon Govern a la sessió de dia 27 de gener de 2020. Inca, 27 de gener de 2020. El
president de la Comissió, Virgilio Moreno Sarrió.”

Durant el debat s'absenten de la sala el Sr. Sánchez, la Sra. Franco i el Sr. Ferrà.

Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen i  n’esdevé  el  següent
resultat:  quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  de  Socialistes  d'Inca,
Independents d'Inca, MÉS per Mallorca, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unides
Podem; i tres (3) vots d'abstenció dels grups municipals del Partit Popular i Vox-Actúa
Baleares.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I  BON GOVERN
PER  ACCEPTAR  LA  PROPOSTA  D’ADJUDICACIÓ  I  REQUERIR
DOCUMENTACIÓ EN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA

Els reunits consideren el Dictamen de data 21 de gener de 2020, que transcrit textualment
diu:

"PROPOSTA  DE  LA  REGIDORA  DELEGADA  DE  SERVEIS  SOCIALS PER  A
L’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
I  REQUERIR  LA DOCUMENTACIÓ AL LICITADOR QUE HA PRESENTAT L’OFERTA
MÉS AVANTATJOSA EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

VIST que en data 26 de setembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, així com l’obertura
del  procediment  d’adjudicació  del  contracte  del  servei  de  teleassistència  domiciliària,
mitjançant procediment obert. 

VIST que finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, s’han presentat les següents
entitats:

 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA.

 CREU ROJA ESPANYOLA.

VIST que  en  data  19  de  novembre  de  2019  la  Mesa  de  Contractació  va  procedir  a
l’obertura de l’arxiu C i a la qualificació administrativa, així com a l’obertura dels arxius B,
els quals contenien les ofertes relatives als criteris subjectes a judici de valor. Traslladant



aquestes ofertes a la tècnica corresponent a la vista d’emetre l’informe de valoració dels
criteris sotmesos a judici de valor, d’acord amb el previst en els Plecs de condicions. 

VIST  l’informe  emès  per  la  cap  de  secció  del  Departament  de  Serveis  Socials,  de
valoració  de  les  ofertes  relatives  als  criteris  subjectes  a  judici  de  valor,  del  següent
contingut literal: «Informe sobre la valoració de les ofertes presentades a la licitació del
Servei de Teleassistència Domiciliària (STAD)

Antecdents

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes per a l’adjudicació del Servei de
Teleassistència Domiciliària (STAD),amb núm. d’expedient SO2019/771, s’han presentat
les empreses/entitats següents:

1. Servicios de Teleasistencia, SA (Atenzia).

2. Creu Roja Illes Balears

2. Els criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor disposats a la clàusula núm. 16.B
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP9 són els següents:

B.1. Els protocols específics documentats sobre els procediments i les actuacions a seguir
en la prestació del Serveis, fins a 20 punts. 

Els protocols que obtinguin la millor valoració es valoraran amb 20 punts.

Els protocols que obtinguin una valoració mitjana es valoraran amb 10 punts.

Els protocols que obtinguin una valoració baixa es valoraran amb 5 punts.

Per atorgar la puntuació dins cada un dels subapartats de millor, mitjana o baixa s’haurà
de realitzar un estudi comparatiu i raonat de les ofertes presentades.

Per a la valoració d’aquest criteri es tendrà especialment en compte la forma de gestionar
i avaluar els protocols. 

B.2. Els indicadors d’avaluació específics del Serveis, fins a 20 punts. 

Els indicadors que obtinguin la millor valoració es valoraran amb 20 punts. 

Els indicadors que obtinguin una valoració mitjana es valoraran amb 10 punts. 

Els indicadors que obtinguin una valoració baixa es valoraran amb 5 punts. 

Per atorgar la puntuació dins cada un dels subapartats de millor, mitjana o baixa s’haurà
de realitzar un estudi comparatiu i raonat de les ofertes presentades.

Per a la valoració d’aquest criteri es tendrà especialment en compte tant els indicadors
d’avaluació qualitatius com els quantitatius segons la seva relació amb el Servei. 



B.3. El protocol d’actuació del tractament de gènere i el punt de vista de la diversitat en la
prestació del Servei, fins a 4 punts. 

A la millor proposta, se li concedirà la màxima puntuació. Cada una de les altres propostes
es valorarà de forma raonada, proporcional i comparativa respecte de la millor proposta i
de la resta. 

Es valorarà el tipus de protocol presentat, la forma de gestionar-lo i d’avaluar-lo. 

3. En els criteris subjectes a judici de valor s’ha valorat el major grau d’idoneïtat de forma
comparativa i raonada, i s’ha atorgat la màxima puntuació a la millor oferta i a la resta, de
forma proporcional segons la informació de la documentació aportada. s’ha contemplat la
possibilitat de valoració dels empats.

Fets

A continuació s’exposen les principals diferències tècniques entre les ofertes presentades,
tot  i  tenint  en  compte  la  sol·licitud  de  tractament  confidencial  de  la  documentació
presentada per una de les empreses: 

1. Creu Roja Illes Balears

* Respecte als protocols específics documentats sobre els procediments i les actuacions a
seguir  en  la  prestació  del  Servei,  l’estructura  i  els  continguts  es  basen  en  diferents
concurrències massa generals, algunes ja descrites al Plec de prescripcions tècniques
(PPT), que té caràcter contractual, per la qual cosa obté una valoració baixa d’aquest
subapartat i se li atorguen 5 punts.

* Respecte als indicadors d’avaluació específics del Servei, si bé estan ben estructurats i
són concrets, no presenten aportacions importants a destacar, per la qual cosa obté una
valoració mitjana d’aquest subapartat i se li atorguen 10 punts.

*  Respecte  al  protocol  d’actuació  del  tractament  de  gènere  i  el  punt  de  vista  de  la
diversitat en la prestació del Servei, està ben estructurat, concretat i adaptat al Servei, per
la qual cosa obté la valoració màxima d’aquest subapartat i se li atorguen 4 punts.

a) Servicios de Teleasistencia, SA (Atenzia)

* Respecte als protocols específics documentats sobre els procediments i les actuacions a
seguir  en la  prestació del  Servei,  estan molt  ben estructurats,  organitzats i  gestionats
metodològicament, amb continguts molt concrets i adaptats al Servei, hi destaquen els
protocols específics d’atenció individualitzada ajustats a la situació de necessitat de les
persones usuàries, per la qual cosa obté la millor valoració d’aquest subapartat i  se li
atorguen 20 punts.

*  Respecte  als  indicadors  d’avaluació  específics  del  Servei  (quantitatius  i  qualitatius),
estan molt ben estructurats,  concrets i  adaptats a la metodologia pròpia del Servei,  hi
destaca l’ampliació  dels  indicadors ja inclosos al  PPT, per  la  qual  cosa obté la  millor
valoració d’aquest subapartat i se li atorguen 20 punts.



*  Respecte  al  protocol  d’actuació  del  tractament  de  gènere  i  el  punt  de  vista  de  la
diversitat en la prestació del Servei, està ben estructurat, concretat i adaptat al Servei, per
la qual cosa obté la valoració màxima d’aquest subapartat i se li atorguen 4 punts.

Conclusió

Per  tot  això,  inform sobre  el  resum de  les  característiques  de  cada  oferta  i  la  seva
puntuació corresponent: 

Empreses/entitats Criteris sotmesos a fórmula 
matemàtica (56 punts)

Criteris sotmesos a judici de 
valor (44 punts)

Creu Roja Illes Balears Pendent arxiu A 19

Servicios de Teleasistencia 
SA (Atenzia)

Pendent arxiu A 44

Inca, 27 de novembre de 2019. La cap de secció del Departament de Serveis Socials. M.
Magdalena Llinàs Català."

"VIST que en data 18 de desembre de 2019 la Mesa de Contractació va donar compte de
l’informe  de  valoració  de  les  ofertes  relatives  als  criteris  sotmesos  a  judici  de  valor,
anteriorment transcrit,  i  va procedir  a l’obertura dels  arxius A,  els quals contenien les
ofertes  relatives  als  criteris  sotmesos  a  fórmules  matemàtiques.  Seguidament,  es  va
suspendre  la  sessió,  per  tals  que  els  tècnics  corresponents  comprovessin  la
documentació acreditativa dels criteris oferts i apliquessin les fórmules matemàtiques, per
després comprovar si l’oferta més avantatjosa es trobava en presumpció de temeritat, tot
això d’acord amb el previst en els Plecs de condicions.

VIST l’informe emès per la TAG interina de la valoració de les ofertes presentades, del
següent contingut literal: 

‘Una vegada valorats els criteris sotmesos a judici de valor, la Mesa de Contractació, en
data 18 de desembre de 2019 va obrir els arxius que contenien els criteris avaluables
automàticament. 

La valoració de les ofertes presentades en atenció als criteris d’adjudicació prevists a la
clàusula 16 del PCAP és la següent:

A.1. Oferta econòmica, fins a 20 punts, que es distribuiran de la manera següent en funció
del tipus de servei:

Servei de Teleassistència domiciliària a persona titular del Servei, fins a 10 punts.

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA 11,49 € 9,14

CREU ROJA 10,50 € 10



Servei de Teleassistència domiciliària a persona usuària del Servei amb unitat de control
remot addicional (UCR), fins a 6,66 punts.

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA 0,00 € 6,66

CREU ROJA 0,00 € 6,66

Servei de Teleassistència domiciliària a persona usuària del Servei sense unitat de control
remot addicional (UCR), fins a 3,33 punts.

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA 0,00 € 3,33

CREU ROJA 0,00 € 3,33

A cada un dels preus es valorarà la millor oferta econòmica amb la màxima puntuació. Per
a la valoració de la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent a cada un dels preus dels
serveis:

Valoració = puntuació màxima del  Servei  per (proposta més econòmica) /  (proposta a
valorar)

Puntuació total A.1.

Entitat Puntuació

ATENZIA 19,14

CREU ROJA 20

A.2. Certificació vigent segons la Norma específica de serveis per a l'autonomia personal.
Gestió del Servei de Teleassistència UNE 158401 de l'Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR) o altra certificació en vigor, equivalent a l'anterior, expedida
per una entitat o organisme de certificació acreditat per l'Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), fins a 20 punts.

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA Sí 20

CREU ROJA Sí 20

A.3. Pla anual de supervisió específica per al personal del Servei, fins a 5 punts, d’acord
amb els criteris següents:



 Per 40 hores anuals de supervisió per persona treballadora, 1,66 punts. En aquest
subapartat,  no es valoraran les fraccions intermèdies inferiors o superiors a 40
hores anuals.

 Per 80 hores anuals de supervisió per persona treballadora, 3,33 punts. En aquest
subapartat,  no es valoraran les fraccions intermèdies inferiors o superiors a 80
hores anuals.

 Per 120 hores anuals de supervisió per persona treballadora, 5 punts. En aquest
subapartat, no es valoraran les fraccions intermèdies inferiors o superiors a 120
hores anuals.

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA Ofereix  un  Pla  anual  de  supervisió  específica  per  al
personal del  servei per 120 hores anuals de supervisió
per persona treballadora

5

CREU
ROJA

Ofereix  un  Pla  anual  de  supervisió  específica  per  al
personal del  servei per 120 hores anuals de supervisió
per persona treballadora

5

A.4. Pla de formació contínua anual del personal del Servei, fins a 5 punts, d'acord amb
els criteris següents:

 Proposta d'una (1) activitat formativa, amb una durada de 10 hores, en matèries
relacionades  amb  la  intervenció  objecte  del  contracte,  1,25  punts.  En  aquest
subapartat,  no es valoraran les fraccions intermèdies inferiors o superiors a 10
hores.

 Proposta de dues (2) activitats formatives, amb una durada de 20 hores cada una
d'elles, en matèries relacionades amb la intervenció objecte del contracte, 5 punts.
En  aquest  subapartat,  no  es  valoraran  les  fraccions  intermèdies  inferiors  o
superiors a 20 hores.

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA Proposta  de  dues  (2)  activitats  formatives,  amb  una
durada  de  20  hores  cada  una  d’elles,  en  matèries
relacionades amb la intervenció objecte del contracte

5

CREU
ROJA

Proposta  de  dues  (2)  activitats  formatives,  amb  una
durada  de  20  hores  cada  una  d’elles,  en  matèries
relacionades amb la intervenció objecte del contracte

5

A.5. Dispositius tecnològics a disposició de les persones usuàries del Servei. Es valorarà
amb 0,25 punts cada un dels dispositius tecnològics següents, fins a 2 punts:

 polsera amb geolocalització i alerta de seguretat



 detector de caigudes

 detector de fuites de gas

 detector de foc i fum

Els dispositius tecnològics hauran de complir amb la normativa vigent. Els licitadors/es
hauran d’indicar el nombre (quantia) de cada tipus de dispositiu tecnològic que ofereixen;
no hi ha limitació en la quantitat oferta de cada tipus, si bé només es valorarà fins a un
màxim de 2 punts (0,25 per cada dispositiu tecnològic ofert, independentment del tipus).

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA a) 2  (dues)  polseres  amb  geolocalització  i  alerta  de
seguretat

b) 2 (dos) detectors de caigudes
c) 2 (dos) detectors de fuites de gas
d) 2 (dos) detectors de foc i fum

2

CREU
ROJA

a) 2 polseres amb geolocalització i alerta de seguretat
b) 2 detectors de caigudes
c) 2 detectors de fuites de gas
d) 2 detectors de foc i fum

2

A.6. Experiència del personal directiu del contracte amb funcions de direcció de serveis
d'ajuda a domicili, fins a 1 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) Per 5 anys d'experiència,  0,5 punts.  En aquest  subapartat,  no es valoraran les
fraccions intermèdies inferiors a 5 anys.

b) De 6 a 10 anys d'experiència, 1 punt. En aquest subapartat, no es valoraran les
fraccions intermèdies superiors a 10 anys.

S’ha de presentar la justificació documental. 

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA De  6  a  10  anys  d’experiència.  Presenta  documentació
justificativa

1

CREU
ROJA

Indica de 6 a 10 anys d’experiència. Però tan sols presenta
certificat d’experiència des del 21 d’agost de 2017

0

A.7. Organització de tallers sociosanitaris anuals, tant per a les persones usuàries del
Servei com per als seus familiars cuidadors en matèries relacionades amb l'objecte del
contracte, fins a 1 punt, d’acord amb els criteris següents:



 Organització d'un (1) taller anual, amb una durada de 2 hores, 0,5 punts. En aquest
subapartat,  no  es  valoraran  les  fraccions  intermèdies  inferiors  o  superiors  a  2
hores.

 Organització de dos (2) tallers anuals, amb una durada de 2 hores cada un, 1 punt.
En  aquest  subapartat,  no  es  valoraran  les  fraccions  intermèdies  inferiors  o
superiors a 2 hores.

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA Organització de 2 tallers anuals, amb una durada de 2 hores 1

CREU
ROJA

 Organització de 2 tallers anuals, amb una durada 2 hores
cada un

1

A.8. La inscripció en un registre públic de petjada de carboni, fins a 1 punt.  En aquest
apartat, s’atorgarà 1 punt als licitadors/es que acreditin la inscripció a un registre públic de
petjada de carboni. Als que no acreditin la inscripció, se’ls atorgaran 0 punts. 

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA Indica  que  sí,  però  manifesta  que  «des  de  setembre  de
2019,  estem certificats  de  la  Norma ISO 14001  de  Medi
Ambient i, dintre del nostre pla d’accions de medi ambient,
està previst – en el primer semestre de 2020 – la inscripció
a registre públic de la nostra petjada de carboni a la que ja
estem  recopilant  les  dades  necessàries  seguint  les
indicacions del nostre assessor de qualitat».

No obstant l’anterior, no present acreditació de la inscripció
en un registre públic de petjada de carboni. Per la qual cosa,
la puntuació en aquest apartat és 0

0

CREU
ROJA

Indica  que  sí.  Però  com  a  documentació  acreditativa
presenta un certificat d’avaluació de les emissions de gasos
d’efecte  hivernacle  i  conformitat  del  càlcul  de  petjada  de
carboni.  Per  tant,  no  presenta  documentació  acreditativa
d’estar inscrit  en un registre públic de petjada de carboni.
Per la qual cosa, la puntuació en aquest apartat és 0

0

A.9. Posar a disposició del personal del Departament de Serveis Socials el Centre d’Atenció
de cridades (CA) i dispositius tecnològics que repercuteixin en la seva seguretat. Es valorarà
amb 0,25 punts per cada dispositiu, fins a 1 punt.

Entitat Oferta Puntuació

ATENZIA Ofereix 4 dispositius tecnològics 1

CREU ROJA Ofereix 4 dispositius tecnològics 1



PUNTUACIÓ TOTAL

Entitat Criteri
A.1

Criteri
A.2

Criteri
A.3

Criteri
A.4

Criteri
A.5

Criteri
A.6

Criteri
A.7

Criteri
A.8

Criteri
A.9

TOTAL

ATENZI
A

19,14 20 5 5 2 1 1 0 1 54,14

CREU
ROJA

20 20 5 5 2 0 1 0 1 54

Una vegada valorats els criteris avaluables automàticament, la suma d’aquests amb la
puntuació relativa als criteris sotmesos a judici de valor és la següent:

Entitat Puntuació criteris
sotmesos a judici de

valor

Puntuació criteris
avaluables

automàticament

PUNTUACIÓ TOTAL

ATENZIA 44 54,14 98,14

CREU ROJA 19 54 73

En  definitiva,  l’empresa  que  ha  obtingut  la  millor  puntuació  és  SERVICIOS  DE
TELEASISTENCIA, S.A. (ATENZIA) amb 98,13 punts. 

Per altra banda, s’ha comprovat que aquesta oferta no és anormalment baixa, d’acord
amb els criteris prevists en la clàusula 17.3 del PCAP. 

Inca, 2 de gener de 2020. La TAG interina, Mercè Bauzà Gual."

"VIST que en data 16 de gener de 2020 la Mesa de Contractació va donar compte de
l’informe emès per la TAG interina de valoració de les ofertes presentades, anteriorment
descrit. I,  de conformitat amb el que disposa l’article 150 de la LCSP va classificar, per
ordre  decreixent,  les  proposicions  presentades,  per  elevar  posteriorment  la  proposta
corresponent a l’òrgan de contractació, sent el resultat el següent:

ORDRE LICITADOR/A CIF PUNTUACIÓ TOTAL

1 SERVICIOS DE
TELEASISTENCIA

SA 

A80495864 98,14

2 CREU ROJA ILLES
BALEARS

Q2866001G 73

VIST que una vegada realitzades les comprovacions oportunes previstes en el PCAP, l’oferta
més avantatjosa no es troba en baixa temerària. 

ATÈS que l’anteriorment citat article 150 de la LCSP, en el seu apartat segon, continua dient
que, una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, els serveis



corresponents han de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins el
termini de deu dies hàbils, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a les
quals es refereixen les lletres a) a c) de l’article 140.1 si no s’ha aportat amb anterioritat, de
disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Si no s’executa
adequadament el requeriment en el termini assenyalat s’entén que el licitador ha retirat la
seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, i s’ha de procedir a sol·licitar la mateixa documentació al
licitador següent, per ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

VIST que l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament. 

Per tot l’exposat, es sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, òrgan competent
per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD: 

PRIMERA. APROVAR l’informe emès per la cap de Secció del Departament de Serveis
Socials de valoració de les ofertes relatives als criteris sotmesos a judici de valor. 

SEGONA. APROVAR l’informe emès per la TAG interina de valoració de les ofertes relatives
als criteris avaluables automàticament. 

TERCERA.  ACCEPTAR  LA  PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ  formulada  per  la  Mesa  de
Contractació  del  contracte  del  servei  de  teleassistència  domiciliària  (STAD)  a  favor  de
l’empresa SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA amb CIF núm. A80495864. 

QUARTA. REQUERIR l’empresa SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA perquè, dins el
termini  de  deu (10)  dies hàbils  a  comptar  del  següent  a  aquell  en  què hagi  rebut  el
requeriment,  presenti  la documentació justificativa de les  circumstàncies a les quals es
refereixen les lletres a) a c)  de l’article 140.1 si  no s’ha aportat  amb anterioritat,  sense
perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article esmentat; de disposar
efectivament  dels  mitjans que s’hagi  compromès a dedicar  o  adscriure a l’execució del
contracte de conformitat amb l’article 76.2; i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent. 

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat s’entén que
el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3 % del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà a sol·licitar la mateixa
documentació al licitador següent, per ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Inca, 21 de gener de 2020. La regidora delegada de Serveis Socials, Maria Antònia Pons
Torrens."

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

L’anterior  proposta  ha  estat  dictaminada  favorablement  per  la  Comissió  Informativa
d’Economia i Bon Govern a la sessió de dia 27 de gener de 2020.

Inca, 27 de gener de 2020. El president de la Comissió, Virgilio Moreno Sarrió."

Durant el debat s'incorpora a la sessió el Sr. Sánchez.



Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen i  n’esdevé  el  següent
resultat:  quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  de  Socialistes  d'Inca,
Independents d'Inca, MÉS per Mallorca, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unides
Podem; i quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals del Partit Popular i Vox-Actúa
Baleares.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

Desprès de la votació s'incorpora a la sessió el Sr. Ferrà.

9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I MODEL DE
CIUTAT  PER  APROVAR  PROVISIONALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL
NÚM.  2  DEL  CATÀLEG  D’ELEMENTS  D’INTERÈS  ARTÍSTIC,  HISTÒRIC,
AMBIENTAL I PATRIMONI HISTÒRIC

Els reunits consideren el Dictamen de data 27 de gener de 2020, que transcrit textualment
diu:

"INFORME que en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ emet el lletrat municipal i cap de
l'Àrea  d'Urbanisme i  Habitatge  en  relació  amb l’aprovació  provisional  de  la  Modificació
puntual  núm. 2 del  Catàleg  d’elements  d’interès  artístic,  històric,  ambiental  i  patrimoni
històric del terme municipal  d’Inca consistent en la modificació de la fitxa INC-D-097-B;
perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.

I. VIST l’expedient a la Modificació puntual núm. 2 del Catàleg d’elements d’interès artístic,
històric,  ambiental  i  patrimoni  històric  del  terme  municipal  d’Inca consistent  en  la
modificació de la fitxa INC-D-097-B (casa de pagès anomenada Can Ignasi),  de la qual
resulten els Antecedents de fet següents: 

1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i  Urbanisme del Consell de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del Catàleg
d’Inca i la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació en el
BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012. 

El  Catàleg  de  protecció  del  patrimoni  històric  del  terme  municipal  d’Inca  suposa  la
protecció  d’elements  que,  pels  seus valors  singulars  o  per  les  seves  característiques
urbanístiques o arquitectòniques, han de ser objecte d’una especial protecció.

En  el  Catàleg  s’han  procurat  introduir  edificis  representatius  dels  diferents  tipus
arquitectònics  existents  al  municipi,  però  s’ha  de  remarcar  que  el  Catàleg  ha  de  ser
considerat com un document obert a successives revisions, addicions i actualitzacions. 

En el Catàleg en vigor hi ha un total de 337 fitxes, 204 fitxes urbanes i 133 fitxes en sòl
rústic i fins, a la data, no ha estat objecte de noves revisions i/o modificacions. 

2. En data de registre d'entrada de 11/07/2019 es va presentar per l'entitat Burbujosa, SL
escrit sol·licitant la modificació de la fitxa del Catàleg amb referència INC-D-097-B (casa de
pagès anomenada Can Ignasi), adjuntant la corresponent documentació justificativa. 



3.  Per l'arquitecte municipal,  en data 27/08/2019,  es va emetre informe tècnic  sobre la
Modificació presentada, sol·licitant la complementació de documentació. 

4. En data de registre d'entrada de 29/08/2019, es va presentar nou escrit complementant la
documentació i donant compliment a l'informe tècnic municipal.

5. Per l'arquitecte municipal, en data 30/08/2019, es va emetre nou informe amb caràcter
favorable i considera complementada tota la documentació a efectes de poder tramitar la
present Modificació. 

6. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 26/09/2019, es va aprovar inicialment la
present Modificació del Catàleg i es va sotmetre a informació publicar per un termini de
trenta dies, mitjançant la seva publicació en el butlletí oficial de les Illes Balears, un diari de
major difusió i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Durant el termini d'informació pública no s'han presentat cap al·legació i suggeriment. 

Per altra banda, també es va sol·licitar informe a les Administracions afectades i es va
declarar no sotmetre a avaluació ambiental estratègica, atès el contingut i característiques
de la Modificació. 

7. Amb registre d'entrada de 27 de novembre de 2019, el Departament de Territori del
Consell Insular de Mallorca, va remetre informe d'adveració de documentació relativa a la
Modificació puntual núm. 2 del Catàleg, on s'indica que l'aprovació definitiva d'aquesta
Modificació, conforme a l'article 54.1 de la Llei 12/2017, correspon al Consell Insular de
Mallorca. 

Fonaments de dret 

Primer. La conveniència, oportunitat i justificació de la modificació puntual.

Queda acreditat a la documentació i memòria presentada per l'interessat la conveniència,
oportunitat i justificació de la Modificació de la fitxa INC-D-097 (casa de pagès, Can Ignasi),
atès la necessitat de dur a terme una protecció més completa i que concordant amb la
realitat de l'edifici.  

En aquest sentit s'han presentat justificació tècnica signada per tècnics competents on es
motiva la necessitat de dur a terme una protecció més adient de la fitxa del Catàleg en
qüestió, en concret, tenint en compte que en el moment de la catalogació amb l'aprovació
definitiva del nou Catàleg i el PGOU en 2012, no s'havia pogut fer una inspecció a l'interior
de l'habitatge i no s'ha tingut en compte la realització d'obres inadequades que es realitzen
als any 80/90 del segle XX.

En aquest sentit es diferencia un cos (A) que es correspon a la construcció original de segle
XVIII,  i  un altre cos (B) que es correspon amb les obres dels anys 80/90 del segle XX,
proposant que la protecció passi de grau B a C. 

Per altra banda, també es proposa la protecció de nous elements que se situen a la parcel·la
i que són originals del segle XVIII.  



En definitiva,  d'acord amb la  justificació  presentada i  l'informe de l'arquitecte  municipal,
correspon dur a terme la modificació de la fitxa en el termes proposats i que tenen com a
objectiu: 

1. Es considera oportú, fins i tot necessari als efectes del permetre una intervenció que
recuperi la importància de l'element amb valor, concentrar la protecció al cos A. 

2. Ajustar la protecció al nivell C implica adaptar la fitxa a les necessitats específiques dels
elements d'interès; façanes del cos original i elements específics. 

3. S'ha d'actualitzar la fitxa tot detallant-se les descripcions, actualitzar estat de conservació i
concretar la protecció tant del cos original com dels elements d'interès, interiors i exteriors. 

Segon.  Normativa d’aplicació al  present  expedient de Modificació puntual  i  competència
aprovació definitiva.

1. Els catàlegs d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric es troben
regulats a l'article 48 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears
(LUIB) i els articles 125 i següents del Reglament general de desenvolupament de la LOUS.

2. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
i  l'article  153  del  Reglament  general  de  desenvolupament  de  la  LOUS  regulen  la
competència per a l’aprovació del planejament que en aquests cas i, vist l'informe emès pel
Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca, correspon a aquesta Administració
dur  a  terme  l'aprovació  definitiva,  atès  que  la  Modificació  proposada  afecta  un  dels
documents del PGOU. 

En aquest  sentit,  no es veu inconvenient  en continuar  la  tramitació,  conservant  l'acte
administratiu  d'aprovació  inicial  acordat  pel  Ple  de  l'Ajuntament  en  sessió  de  dia
26/09/2019 i procedir a l'aprovació provisional. 

3. El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la LUIB i els articles
154 i següents del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66
de la Llei esmentada i els articles 171 i següents del Reglament, respecte a la seva formació,
conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració d’utilitat pública.

Així mateix, els articles 11 i 15 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental
i patrimoni històric del terme municipal d’Inca, estableixen el següent a efectes de la Modi-
ficació de l'instrument de planejament en qüestió: 

Article 11. Desqualificació d'un immoble o element arquitectònic catalogat.

La desqualificació d'un immoble o element arquitectònic catalogat necessitarà la concur-
rència d'alguna de les circumstàncies següents:

1. Haver desaparegut a causa de declaració de ruïna legalment autoritzada, conforme al
procediment previst a la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears.



2. Ser necessari l'enderrocament per previsions de planejament d'interès públic prevalent
quan no hi hagi alternativa ponderada que en permeti la conservació. (Aquest punt és
anul·lat per les prescripcions del PGOU.)

3. Que s'acrediti  fefaentment l'existència d'errors de fet en l'apreciació dels motius que
n’aconsellen la inclusió.

4. Haver perdut l'interès que anteriorment en motivà la inclusió.

Article 15. Modificació del Catàleg.

1. El Catàleg serà revisat, almenys, cada 8 anys i podrà modificar-se per inclusions o ex -
clusions, d’acord amb el que disposa aquesta ordenança o en la legislació vigent.

2. Les modificacions del catàleg inicial per inclusions o exclusions d’elements s’incoaran
d’ofici o a instància de part i correspondrà al Ple de l’Ajuntament la seva aprovació.

3. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament podrà proposar la modificació del Catàleg
per tal de desenvolupar-lo, per reparar eventuals deficiències i per completar-lo, d’acord
amb el que disposa la Llei del sòl i el seu Reglament de planejament.

L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació
de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes  disposicions  que  regeixen  la  seva  formació.  A més,  d’acord  amb  l’apartat
anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o
titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la
seva  iniciació  quan,  indirecta  o  directament  existeixi  increment  de  paràmetres
d’edificabilitat,  densitat  o  modificació  d’usos  i,  en  el  mateix  sentit,  l’article  174  del
RLOUSM. 

A l’efecte  del  seu  compliment,  s’adjunta  en  document  apart  un  informe  i/o  certificat
municipal amb els propietaris afectats per la modificació puntual de Catàleg.

D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament (catàleg) i no d’una revisió pel fet de
no constituir una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació
de sòl, o de les determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com de les
disfuncions derivades de l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl
per determinats usos i activitats econòmiques.

Finalment,  també serà d'aplicació el  previst  a la Disposició transitòria primera, apartat
primer, de la LUIB.

4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la LUIB i articles
138, 139 i 140 del Reglament general. 

5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 12/2016, de
17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de
juliol, així com la normativa bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 



En aquests sentit, d'acord amb l'article 9.5 de la Llei 12/2016, modificada per la Llei 9/2018,
es  considera  que  la  present  modificació  del  Catàleg  no  està  subjecta  al  procediment
d'avaluació ambiental estratègica, atès el seu nul efecte ambiental i no està inclòs en cap
dels supòsits que preveu el punt 3 de l'article 9 de la Llei esmentada.

Respecte a aquesta qüestió i en contestació a l'informe d'adveració del Consell Insular de
Mallorca,  reiteram  que  es  tracta  d'una  Modificació  sobre  aspectes  patrimonials  sense
incidència medi ambiental, com es pot concloure de la documentació de la Modificació, on té
com a objecte adequa els elements catalogats a la realitat i al grau de protecció correcte,
sense que es produeixi una desprotecció de cap element. 

En tot cas, entenem que així queda justificat dins la memòria de la Modificació i demès
documentació que s'adjunta.

Així mateix, cal recorda que els catàlegs com a instruments de planejament havien estat
exclòs per llei, de la tramitació ambiental, atès el seu objecte de protecció de elements béns
mobles i  immobles des del  punt de vista del  patrimoni  històric i  arquitectònic,  no tenint
incidència medi ambiental. Cert que ara aquesta previsió legal no és vigent, però entenem
que l'esperit continua essent a data d'avui.   

6. Respecte a l'estudi econòmic i financer i programa d’actuació, la modificació de la fitxa
del catàleg INC-D-097 Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni
històric del terme municipal d’Inca no té incidència en l’estudi econòmic i financer ni el pro-
grama d’actuació del PGOU.

Per altra banda, respecte a l'informe sostenibilitat econòmica, l'’article 24 del Text refós de
la Llei de sòl (RDL 7/2015) estableix que la documentació dels Instruments d'ordenació ha
d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica.

En aquest cas, la Modificació no es troba entre els supòsits de l’article 37.2 de la LUIB.

7. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes
que tenen el caràcter de normativa bàsica i tenen efecte sobre els instruments d'ordenació
territorial i urbanístic (art. 22).  

8.- D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim
local de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per  a  la  modernització  del  govern  local,  quant  a  la  tramitació  dels  instruments  de
planejament serà necessari  el  vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de la corporació.

II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentàries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del  Reglament d'organització,  funcionament i  règim jurídic de les corporacions
Locals  de  28 de  novembre de  1986,  el  lletrat  municipal  i  cap  de  l'Àrea  d'Urbanisme i
Habitatge sotmet el present Informe jurídic FAVORABLE, a resultes del qual es formula la
Proposta de Resolució que se sotmet a la consideració de la presidenta de la Comissió
Informativa de Medi  Ambient i  Model  de Ciutat perquè, si  és procedent,  s’elevi  la seva



aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA
D'ACORD:

1. APROVAR PROVISIONALMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 2 del Catàleg
d’elements  d’interès  artístic,  històric,  ambiental  i  patrimoni  històric  consistent  en  la
modificació de la fitxa INC-D-097-B (casa de pagès anomenada Can Ignasi). 

2. ACORDAR no sotmetre a avaluació ambiental estratègica la present Modificació puntual
del  Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del terme
municipal d’Inca, atès les consideracions expressades al present informe tècnic-jurídic. 

3. MANTENIR LA SUSPENSIÓ de llicències urbanístiques en els casos que pugin contradir
la nova ordenació i determinacions prevista a la present proposta de Modificació puntual.

4.  ELEVAR la documentació en qüestió a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori  i
Urbanisme del Consell de Mallorca, a efectes de la seva aprovació definitiva.

5. NOTIFICAR, personalment,  el present acord a les persones i/o interessats que hagin
presentat al·legacions i/o suggeriments durant la darrera informació pública.

Inca, 27 de gener de 2020. El lletrat assessor Municipal i cap de l'Àrea d'Urbanisme, Carlos
Mena Ribas."

"Per la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat a la seva sessió de dia
27/01/2020 es va acordar dictaminar favorablement l’anterior Informe-proposta i elevar-lo a
la consideració del Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 30/01/2020. Inca, 27 de
gener de 2020.  La presidenta de la  Comissió  de Medi  Ambient  i  Model  de Ciutat,  Ma.
Carmen Oses Ramos. Conforme el Secretari accidental, Guillermo Corró Truyol."

Durant el debat s'absenta de la sala el Sr. Peña.

S'incorpora a la sessió la Sra. Franco.

Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen i  n’esdevé  el  següent
resultat:  desset  (17)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  de  Socialistes  d'Inca,  Partit
Popular,  Independents  d'Inca,  MÉS  per  Mallorca  i  Unides  Podem;  i  tres  (3)  vots
d'abstenció  dels  grups  municipals  de  Vox-Actúa  Baleares  i  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

10. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  CIUTADANIA  I  DRETS
SOCIALS  PER  A L’ADHESIÓ  COM  A MUNICIPI  COL·LABORADOR  DE  LA
MALLORCA FILM COMISSION

Els reunits consideren el Dictamen de data 2 de gener de 2020, que transcrit textualment
diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS per a
l’adhesió del municipi d’Inca com a municipi col·laborador de la Mallorca Film Comission



VIST que la Mallorca Film Comission (MFC) forma part de la Fundació Mallorca Turisme, i
és  l’entitat  del  Consell  Insular  de  Mallorca  dedicada  a  la  promoció  dels  rodatges
cinematogràfics a l’illa. 

VIST que aquesta entitat assumeix les tasques de promoció de les localitzacions de l’illa
per a la captació de rodatges, i col·labora des de l’administració insular, en coordinació
amb els ajuntaments i amb altres administracions d’àmbit estatal i autonòmic, amb el teixit
empresarial,  professional  i  artístic  de  Mallorca,  per  a  impulsar  la  consolidació  d’una
economia  dels  rodatges,  així  com  la  promoció  i  desenvolupament  de  la  indústria
audiovisual de la comunitat. 

VIST que entre els serveis que presta cal destacar: 

 Informació  i  assessorament.  La  MFC  ofereix  assessorament  i  informació  als
productors interessats a rodar a l’illa,  a  través de les seves línies d'assistència
telefònica i telemàtica, i de la informació inclosa en el seu web. També atén les
consultes  d’Ajuntaments  i  altres  departaments  de  l’administració,  o  d’empreses
privades, sobre les característiques i  requisits dels rodatges, i  promocionant les
localitzacions dels municipis. 

 Promoció.  La  presència  de  MFC  en  els  principals  mercats  cinematogràfics
nacionals  i  internacionals  permet  una  atenció  directa  a  les  demandes  dels
productors, alhora que una promoció de les localitzacions de Mallorca en aquests
països. 

 Coordinació. A través de la Comissió Insular de Rodatges i Activitats Audiovisuals,
que  es  convoca  de  manera  ordinària  dues  vegades  a  l’any,  i  de  manera
extraordinària, quan una gran producció audiovisual el requereix, es coordinen les
actuacions i els permisos de les diferents administracions respecte als rodatges. 

VIST que és necessari posar en marxa una xarxa de municipis col·laboradors, que puguin
ajudar  a  les  empreses interessades a poder  gestionar  d’una manera  àgil  i  ràpida  els
permisos municipals i  per altra banda ajudar a la MFC quan sorgeixen oportunitats de
gravacions al seu municipi. 

ATÈS que  l’Ajuntament  d’Inca  està  interessat  en  l’adhesió  del  municipi  d’Inca  com a
municipi col·laborador de la Mallorca Film Comission.

Per tot l’exposat, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, òrgan competent
per resoldre, les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER. APROVAR L’ADHESIÓ del municipi d’Inca com a municipi col·laboradors de la
Mallorca Film Comission. 

SEGON. DONAR TRASLLAT del present acord a la Fundació Mallorca Turisme. 

Inca, 2 de gener de 2020. La presidenta de la Comissió, Alice Weber."

Durant el debat s'incorpora a la sessió el Sr. Peña i abandona la sala el Sr. García.



Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen i  n’esdevé  el  següent
resultat:  desset  (18)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  de  Socialistes  d'Inca,  Partit
Popular, Independents d'Inca, MÉS per Mallorca, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i
Unides Podem; i dos (2) vots d'abstenció dels grups municipals de Vox-Actúa Baleares.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

El Sr. García s'incorpora a la sessió.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VOX INCA PER PRENDRE MESURES PER
A LA MILLORA DE LA SEGURETAT CIUTADANA D’INCA

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Moció de data 3 de gener de 2020, que transcrita textualment
diu:

"En los últimos meses Inca está sufriendo una serie de episodios violentos, homófobos y
machistas, en plazas y zonas de ocio, protagonizado por el mismo grupo de personas, las
cuales están perfectamente identificadas, la hemeroteca en las redes sociales, nos dejan
comentarios de nuestros vecinos como este extracto que citamos a continuación:

‘Me encanta  salir  de  casa,  pasar  por  (hamburguesería  zona  Avda.  Alcúdia)  para  ir  a
comprar y que una panda de niñatos me llaman zorra sin motivo alguno’.

‘Al  terminar de cenar en nuestra queridísima ciudad de Inca, celebrando nuestro gran
Dimecres Bo, saliendo de (Restaurante zona Avda. Alcúdia) el grupo que siempre está
allí, sin derecho alguno han tocado el culo de mi prima, mi familia la hemos defendido y ha
acabado con mi primo con una brecha en la cabeza, mi prima en el suelo de un empujón,
su  novio  con dos puñetazos en la  cara,  no  hay derecho que una chica  no pueda ir
tranquila y sola a su casa por culpa de unos desgraciados’.

‘Estoy actualmente en la (hamburguesería zona Avda. Alcúdia) y como no, hay unos 9
niñatos  cachondeándose  de  los  trabajadores,  subiéndose  a  las  mesas  y  sillas  del
exterior’.

‘Que cada vez que tengas que pasar por (hamburguesería zona Avda. Alcúdia) tengas
que cambiar de calle porque están siempre los niñatos y aun así te griten desde el otro
lado de la calle como borregos’.

‘Parar en Plaza Oriente, para jugar al juego Pokemon GO y que un grupo de jóvenes y
menores que siempre están allí te empiecen a gritar dame el móvil y que por saber que
somos gays nos griten iros a follar a mujeres’.

‘Ayer un joven fue atacado y apaleado, dejándole la cara y el cuerpo golpeado, fue el
grupo que siempre se pasean por Inca en la zona de ocio sin ningún tipo de medida ni
control. Estamos totalmente desprotegidos. Triste, muy triste’.



‘Vergonzoso Inca, después de comer las uvas con la familia en el Ayuntamiento y pasar
por la zona de ocio a tomar una copa para desconectar de trabajo y que el grupo de
siempre te peguen una paliza por la cara en un punto conflictivo, es vergonzoso… cada
semana lo mismo, no es plan… Inca se hunde por culpa de esta gente e incluso la gente
del pueblo tiene miedo a salir’.

Estos son solo algunos ejemplos recientes de lo que los vecinos y comerciantes están
sufriendo  y  reflejo  de  la  sensación  de  inseguridad  que  hay  en  algunas  zonas  del
municipio.

Abordar este problema desde el ayuntamiento es complicado por el tema competencial,
además por lo restringido de los de medios humanos disponibles, en comparación con la
extensión de territorio, hace que tenga una solución muy compleja.

Somos conscientes que la plantilla de la Policía Local poco más puede hacer con los
medios de que dispone, siempre que ha sido requerida su presencia, su actuación ha sido
ejemplar. También hay que citar la coordinación que se realiza con la Guardia Civil en
estos temas, prestando un servicio inestimable.

Entendemos, sin embargo, que ante esta realidad y a pesar de lo difícil que puede resultar
mitigar este tipo de delincuencia, desde el Ayuntamiento se deben tomar medidas a corto
y medio plazo para garantizar la seguridad de los vecinos de Inca y de los negocios y
propiedades de estos, y se deben de tomar sin más demora, debido a la movilización que
se está llevando a cabo, a través de las redes, de vecinos de Inca.

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

1. Convocar la junta local de seguridad de Inca, para analizar los hechos ocurridos
reciente mente en la zona de ocio de Inca, Plaza Oriente, zona Avenida de Alcúdia,
necesidades  de  seguridad  ciudadana  de  Inca  por  los  hechos  mencionados,
especialmente las acciones a realizar desde el punto de vista de la conciliación de
las partes implicadas.

2. Convocar  con  máxima  urgencia  una  serie  de  reuniones  en  las  que  estemos
representados  todos  los  grupos  políticos,  con  los  representantes  de  los
establecimientos  de  ocio  afectados  por  dicha  violencia,  con  representantes  del
movimiento  vecinal  afectado  para  conocer  de  primera  mano  cuales  son  las
actuaciones que se consideran se lleven a cabo, con los grupos o cabecillas de los
grupos  que  están  creando  esta  situación  de  inseguridad  en  Inca  y  proponer
soluciones  para  poder  poner  fin  de  una  vez  a  esta  oleada  de  violencia  que
llevamos sufriendo.

3. Instar a la Delegación de Gobierno que aumente la dotación de Guardia Civil en
Inca, ya que en la actualidad solo hay una patrulla para toda la zona y que aumente
su presencia en horario nocturno.”

La Sra. Franco s'absenta de la sala.



Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat:
dos (2) vots a favor del grup municipal de Vox-Actúa Baleares, quinze (15) vots en contra
dels  grups  municipals  de  Socialistes  d'Inca,  MÉS  per  Mallorca,  Independents  d'Inca,
Proposta per les Illes i Unides Podem; i tres (3) vots d'abstenció dels grups municipals del
Partit Popular i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Atès el resultat de la votació, es rebutja la Moció.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIDAS PODEMOS PER REGULAR L’ÚS DE
LA PIROTÈCNIA EN EL MUNICIPI

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Moció de data 27 de gener de 2020, que transcrita textualment
diu:

"Uno de los puntos más tradicionales de todo festejo dentro del municipio, es el castillo de
fuegos artificiales que acompañan el fin de la festividad. En ocasiones incluso durante la
misma o al inicio también podemos encontrar pirotecnia anunciando algún evento puntual
dentro de la festividad.

Cada año vemos como desde el Ayuntamiento anuncian y celebran estos actos con gran
entusiasmo, sin tener en cuenta los graves daños, no sólo ambientales que provoca la
pirotecnia dentro del municipio. Para esta propuesta, nuestro grupo municipal ha decidido
dividirlos en tres apartados:

Daños Ambientales: para la fabricación de los fuegos artificiales se utilizan sustancias
nocivas como nitratos, sulfatos, perclorato de sodio, de cobre, de estroncio, de litio, de
antimonio, de magnesio o de aluminio, además de bario y otros metales como el titanio
que otorgan los colores al  explotar. Sustancias que quedan impregnadas en la  tierra,
contaminan el agua y el aire que respiramos.

Por otra parte, al explotar los fuegos artificiales liberan monóxido de carbono y partículas
suspendidas (PM2.5). Causantes de graves problemas respiratorios, envenenamiento e
incluso la muerte.

Por si no fuera suficiente, también encontramos daños a la fauna: según informes de la
Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales y la Asociación de
Veterinarios  Abolicionistas  de  la  Tauromaquia  y  del  Maltrato  Animal,  el  estallido  de
pirotecnia  provoca  a  animales  como  aves,  perros,  gatos,  caballos...  efectos  como  la
taquicardia,  temblores, falta de aire,  náuseas, aturdimiento, pérdida de control,  miedo,
ataques  de  corazón  e  incluso  la  muerte.  Sin  tener  en  cuenta  los  daños  que  puede
provocar el miedo, ya que un animal puede escaparse de casa y acabar provocando un
accidente.

Finalmente, tenemos los daños que provocan a las personas: el rango de decibelios aptos
para el ser humano está entre los 70 y 85 (50-65 para niños y niñas.) La detonación de
pirotecnia  llega  incluso  a  los  190  decibelios,  más  del  doble  de  decibelios  de  lo  que
recomiendan las y los profesionales de la sanidad.

El caso más grave, en este apartado es el de las personas dentro del Espectro Autista. 



Como ustedes sabrán, las personas dentro de este espectro poseen unos sentidos mucho
más sensibles,  especialmente  el  oído.  Percibiendo  mucho  más  fuerte  los  ruidos  que
produce la pirotécnica y provocando fuertes crisis, convulsiones, lloros, taquicardias que
llegan a acabar en lesiones o graves daños de salud.

Por todo lo expuesto anteriormente el grupo Unidas Podemos propone en el siguiente
pleno la aprobación de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero: Prohibir el uso de toda pirotecnia dentro del municipio de Inca.

Segundo: Fomentar desde el Ayuntamiento el uso de pirotecnia sin sonido en todas las
fiestas municipales".

Es proposa una esmena de la Moció consistent a substituir els dos punts dels acords pels
següents:

1. "L'Ajuntament  d'Inca  modificarà  l'Ordenança  municipal  reguladora  de  la
protecció contra renous i vibracions per tal de regular l'ús de la pirotècnia al
municipi d'Inca.

2. Amb l'objectiu d'iniciar aquest procés, es convocaran els grups municipals en un
termini màxim de tres mesos."

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació l'esmena i n’esdevé el següent resultat:
devuit (18) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, Partit Popular, MÉS
per  Mallorca,  Vox-Actúa  Baleares,  Proposta  per  les  Illes,  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía i Unides Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal d’Independents
d'Inca.

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: devuit
(18) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca,  Partit  Popular, MÉS per
Mallorca,  Vox-Actua  Baleares,  Proposta  per  les  Illes,  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía i Unides Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal d’Independents
d'Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció.

13. MOCIONS URGENTS

A) MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  VOX-ACTÚA  BALEARES  PARA
REPROBAR AL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) POR
SU  RESPONSABILIDAD  POLÍTICA  EN  LOS  HECHOS  QUE  HAN  SIDO
OBJETO  DE  CONDENA  PENAL  POR  LA  AUDIENCIA  PROVINCIAL  DE
SEVILLA EN EL DENOMINADO “CASO DE LOS ERE”

Per part del grup municipal de Vox-Actúa Baleares s'ha presentat la Moció de data 13 de
gener de 2020 del següent contingut literal:

"Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el  PSOE, puso y
mantuvo en funcionamiento un sistema fraudulento de subvenciones ajeno a los debidos
controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. 



Como consecuencia de ello, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado por estos
hechos a los expresidentes andaluces, José Antonio Griñán, a seis años de prisión y 15
de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, así como ha establecido
condenas a los máximos responsables de este entramado que afectan a 19 ex altos
cargos socialistas por un total de más de 67 años de prisión y 250 años de inhabilitación
para cargo o empleo público. 

Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron
de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el
que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y
que en ocasiones carecían de actividad ni empleados. Una realidad opuesta a las casi
200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión
de las ayudas, se vieron privadas del derecho a acceder a las ayudas que les hubieran
permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres. 

Esta trama, amparada por el Partido Socialista Obrero Español, consistió en que entre
1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los
ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario
22E, aunque la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía utilizaba ordinariamente lo
que debiera ser extraordinario, es decir, la figura de la subvención excepcional. Un hecho
que  en  ocasiones  sufría  retrasos  debido  a  los  informes  desfavorables  del  Gabinete
Jurídico y por los reparos del Interventor Delgado. 

El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido
por el socialista Manuel Chaves, aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas
por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con
José Antonio Griñán al sucederla en el cargo. 

El sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de
a  los  trabajadores  con  la  ausencia  de  control  alguno  sobre  la  pertenencia  a  dichas
empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el  sistema
orquestado permitió  la  inclusión  de beneficiarios  que nunca habían pertenecido  a  las
empresas ayudadas por la Consejería de Empleo. 

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince
informes de las irregularidades,  pero la Junta de Andalucía,  gobernada por  el  Partido
Socialista Obrero Español, no tomó medidas para el control sobre los procedimientos de
concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de
Empleo. Otra consecuencia es que se produjeron desfases presupuestarios, es decir, que
de manera reiterada se pagaron subvenciones del programa 31L en cuantía superior al
crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para su concesión. Por ello, la Consejería
de Empleo comenzó a utilizar  el  sistema de pagos cruzados por  el  que en la misma
partida incluía pagos de objetos diferentes. 

Por todo ello, la Audiencia considera que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido
Socialista Obrero Español, disponía de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento
alguno,  sin  control  de  la  Intervención,  sin  exigir  la  más  mínima  acreditación  de  una
situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el
empleo o uso del dinero que se recibía, permitiendo el enriquecimiento de empresas, a



través del  ahorro de gastos,  y  de terceros,  ajeno a cualquier  interés social  o  público
debidamente acreditado. 

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

1. Que el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Inca  acuerda  reprobar  al  Partido  Socialista
Obrero Español (PSOE) por su responsabilidad política en los hechos que han sido
objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado
“caso de los ERE”. 

2. Que el Pleno del Ayuntamiento de Inca acuerda instar al Grupo Municipal Socialista
a que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pida perdón a
todos los Inqueros por la conducta del citado Partido amparando a los ex altos
cargos socialistas condenados penalmente. 

3. Que el Pleno del Ayuntamiento de Inca acuerda instar al Grupo Municipal Socialista
para  que,  en  nombre  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  (PSOE),  se
comprometa a la devolución a los andaluces del importe de 680 millones de euros
malversados por los ex altos cargos socialistas condenados".

El Sr. Batle explica que no acceptaran la urgència de la Moció atès que no s'ha complert
amb el compromís d'anunciar-la a cap comissió informativa per poder preparar amb temps
les diferents intervencions.

Per tant, es passa a votar la urgència i n'esdevé el següent resultat: sis (6) vots a favor
dels grups municipals del Partit Popular, Independents d'Inca i Vox-Actúa Baleares; tretze
(13) en contra dels grups municipals de Socialistes d'Inca, Més per Mallorca, Proposta per
les Illes i  Unides Podem; i  un (1)  vot  d'abstenció del  grup municipal  de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía.

En conseqüència, no és objecte de debat el fons de la Moció.

B) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS D'INCA PER DOTAR EL
MUNICIPI  D'UNA  VERTADERA  AUTONOMIA  FISCAL  I  D'UN  MAJOR  I
MILLOR FINANÇAMENT I REGULACIÓ DE BONIFICACIONS

Per  part  del  grup  municipal  Independents  d'Inca  s'ha  presentat  la  Moció  del  següent
contingut literal:

"Fa més de dos anys vàrem presentar la moció que tornam a elevar al Ple de l'Ajuntament
d'Inca, sense que a dia d'avui tinguem constància de que es tramités i remetés, atès que
no ens consta haver rebut cap contestació al respecte.

Per tant, i aprofitant la concordança tan beneficiosa que segons el batle Sr. Moreno es
dóna en relació a que els governs a l'Ajuntament d'Inca, el Govern de les Illes Balears i el
Govern d'Espanya gaudeixen de ser regits per al mateix partit polític, el grup municipal
Independents d'Inca, amb aquesta situació del mateix color i de conformitat amb el que
disposa el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, vol
elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció:



Amb l'aprovació de la Constitució Espanyola de 1978 s'introduí el Títol VIII on s'establia
un nou sistema d'Organització territorial a Espanya. Dins aquest Títol l'article 137 disposa
que ‘l'Estat s'organitza territorialment en municipis, províncies i les comunitats autònomes
que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels
seus respectius interessos’.

El que s'extreu d'aquest article és que el que en un principi tenia un caràcter secundari
era  la  constitució  de  les  comunitats  autònomes  i  que  nou  sistema  d'organització
s'assentaria territorialment sobre les entitats locals (municipis i províncies).

El que ha ocorregut és que tant l'Estat, com les comunitats autònomes han desplegat les
seves competències amb major o menor mesura i han deixat a les entitats locals –en
concret als municipis– amb unes competències purament administratives, per tant, amb
una  capacitat  molt  limitada  de  fer  front  a  noves  polítiques  públiques,  que  com  a
administració més propera al ciutadà hauria de tenir les potestats pertinents per poder
exercir-les.

Una de les polítiques públiques més rellevants és la política fiscal. Una autonomia, si no
plena  més  important  en  termes  qualitatius  en  matèria  fiscal  o  financera.  L'autonomia
financera no és més que un prisma de l'autonomia política. No existeix una vertadera
autonomia política sense autonomia financera.

Aquesta autonomia política en la seva vessant financera està limitada per l'article 133.3
de la CE en regular que els beneficis fiscals que afectin a tributs a tributs de l'Estat haurà
de fer-se amb virtut de llei.

També l'article 9 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 estableix.

"No  podran  reconèixer-se  altres  beneficis  fiscals  en  els  tributs  locals  que  els
expressament prevists en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals..."

dit això, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va emetre Informe de Fiscalització
del Compte General de l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'any 2010, i va constatar que
l'ordenança fiscal reguladora de diversos imposts municipals (IBI, IVTM...) tenia una sèrie
de bonificacions que no estaven regulades amb cap llei i que s'havien aprovat pel Ple
municipal, sense tenir competències per fer-ho ajustant-se a llei.

L'Ajuntament d'Inca va emetre al·legacions a l'informe, malgrat això, la Sindicatura de
Comptes no va modificar el contingut en el seu informe definitiu.

En data 21 de març de 2016 (registre d'entrada núm. 3.941) la Secció d'Enjudiciament del
Tribunal  de Comptes va remetre escrit  a  l'Ajuntament  d'Inca comunicant  l'obertura de
diligències  preliminars  per  l'establiment  de  bonificacions  no  previstes  legalment.
L'Ajuntament d'Inca va remetre escrit en data 21 d'abril de 2016 (registre de sortida núm.
1.171)  en  el  qual  formulava  al·legacions  a  les  diligències  iniciades  sol·licitant  l'arxiu
d'aquestes.



El Tribunal de Comptes obligà l'Ajuntament a llevar les bonificacions que no preveu la Llei
d'hisendes locals.

A  més  com  hem  pogut  comprovar  en  els  mitjans  de  comunicació,  que  diversos
ajuntaments de les Illes aproven aquests tipus de ‘bonificacions’ o subvencions que no
són  més  que  bonificacions  encobertes  i  que  creen  desconcert  a  la  ciutadania  i  que
provoca tensions en els municipis que compleixen escrupolosament la llei.

Les bonificacions esmentades que no s'ajusten a la llei són les següents:

1. Subvencions a l'IBI dels edificis catalogats.

2. Subvencions a l'IBI a joves menors de trenta-cinc anys.

3. Subvencions a l'IBI en supòsits de violència de gènere.

4. Subvencions a l'IBI en supòsits de minusvalidesa.

5. Subvencions a l'IVTM en casos de famílies nombroses etc.

Aquesta relació de bonificacions d'àmbits tan diversos no ens permet establir prioritats
absolutes, en qualsevol cas i sense cap dubte, serien de primer ordre les que afecten
directament  a  situacions  personals.  D’altra  banda,  no  ens  hem d'oblidar  dels  edificis
catalogats, que sense tenir un caire tan personal són precisament aquests amb el seu
caràcter, antiguitat i qualitats els que conformen l'aspecte arquitectònic característic de la
nostra ciutat.

I  com estem convençuts de que aquestes bonificacions són justes i necessàries i que
s'han de poder decidir respectant la legalitat des de l'àmbit municipal, per la qual cosa
presentem la present moció.

I proposem al Ple de la corporació l'adopció del següents acords:

PRIMER.  Sol·licitar  de  la  FELIB  informe/dictamen/opinió  sobre  el  contingut  d'aquesta
moció.

SEGON. Sol·licitar del Govern i del Parlament de les Illes Balears que actuï i prengui les
mesures necessàries perquè l'Ajuntament d'Inca i la resta de corporacions puguin adoptar
mesures d'ordre  de política  fiscal  com les  expressades a  aquesta  moció  dintre  de  la
legalitat.

TERCER. Instar el Parlament de l'Estat espanyol, Presidenta del Parlament i a tots els
grups parlamentaris perquè adoptin les polítiques fiscals adients, que permetin prendre
mesures d'ordre de política fiscal, com les expressades en aquesta moció. I  al mateix
temps,  dotar  els  municipis  d'una  vertadera  autonomia  fiscal  i  d'un  major  i  millor
finançament."

Intervé el Sr. García per tal de defensar la urgència de la Moció presentada.



Finalitzades les intervencions es passa a votar la urgència i n'esdevé el següent resultat:
quatre (4)  vots  a favor  dels  grups municipals  d’Independents d'Inca,  Unides Podem i
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: dotze (12) vots en contra dels grups municipals de
Socialistes d'Inca, Més per Mallorca i Proposta per les Illes; i quatre (4) vots d'abstenció
dels grups municipals del Partit Popular i Vox-Actúa Baleares.

En conseqüència, no és objecte de debat el fons de la Moció.

C) MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  INDEPENDENTS  D'INCA  REFERIDA  A
L'ANTIC CENTRE D'ESPECIALITATS DEL BLANQUER

Per part del grup municipal d’Independents d'Inca s'ha presentat la Moció del següent
contingut literal:

"Des  dels  Independents  d'Inca valoram que l'Ajuntament  d'Inca històricament  i  sense
entrar  en  detalls  s'ha  mostrat  sempre  col·laborador  amb  altres  entitats  i  organismes
(Govern, Consell de Mallorca...) respecte a posar a la seva disposició immobles tant de
manera  íntegra  com parcial,  com per  exemple les  dependències  del  Quarter  General
Luque,  solars  per  l'hospital,  residències,  habitatges...  i  altres  moltes  formes  de
col·laboració i cessió.

De vegades les administracions o organismes abans detallats i d'altres, han obviat, en
certa  manera,  la  necessària  reciprocitat  i  volem recordar  l'important  desemborsament
econòmic que va realitzar l'Ajuntament per recuperar els terrenys del Quarter General
Luque entre d'altres.

Dit això, al carrer d’Antoni Torrandell es troba l'edifici de l'antic ambulatori del Blanquer,
destinat  a  especialitats  clíniques  fins  que  es  va  construir  l'Hospital  Comarcal  d'Inca.
Actualment  aquest  edifici  està  en  desús  en  la  seva  major  part,  excepte  unes
dependències destinades a la Tresoreria de la Seguretat Social.

Per tant des dels Independents d'Inca podem obviar que la nostra ciutat, quant a espais
dinamitzadors i d'altres dependències per a les nostres entitats (culturals, socials...)  té
unes necessitats urgents en matèria d'espai, fins i tot, les darreres, havent de recórrer a
vegades, a reduir la seva activitat o a no poder-la fer de manera adequada i eficient.

Aquestes problemàtiques entenem que en part es podrien pal·liar si es pogués disposar
de l'edifici anomenat que està en desús, recordant que fa més de deu anys que no se li ha
donat cap utilitat i que, per tant, no sols pel que hem indicat anteriorment, sinó que es
podrien valorar moltes altres necessitats de la ciutadania inquera per al seu benefici.

Certament en temps passats altres formacions polítiques donaren per fet que l'edifici seria
cedit de forma immediata a l'Ajuntament d'Inca, qüestió que no s'ha produït.

A més, fa alguns dies a la premsa, i per altres temes, es varen publicar unes declaracions
del Batle Sr. Moreno, amb relació al fet tan positiu que podria ser a partir d'ara, per a la
nostra ciutat, que existís una coincidència de partits polítics als governs de l'Ajuntament
d'Inca, de les Illes Balears i d'Espanya.



Per  tot  això,  valorant  aquesta  concordança  entre  governs,  a  més  de  la  necessitat
imperiosa de poder tenir més espais pel benefici dels nostres ciutadans, Independents
d'Inca proposa els següents acords:

PRIMER. L'Ajuntament d'Inca amb la justa reciprocitat pel seu talant col·laborador amb
altres  administracions  públiques,  autonòmiques  i  estatals,  exigirà  la  cessió  gratuïta
definitiva o temporal de l'edifici de l'antic ambulatori del Blanquer.

SEGON. L'Ajuntament d'Inca a partir de l'aprovació d'aquesta moció i tenint en compte els
informes tècnics pertinents constituirà una mesa amb la intervenció de les entitats, els
representats dels distints grups polítics municipals, entre altres interessats, per elaborar
un pla d'ús de l'esmentat edifici.

TERCER. Es donarà trasllat d'aquesta moció a qui resulti ser el propietari de l'edifici, així
com al Govern de les Illes Balears i a la Presidència del Govern d'Espanya, als efectes
que donin suport de forma directa i positiva al contingut d'aquesta moció."

Intervé el Sr. García per tal de defensar la urgència de la Moció presentada.

Finalitzades les intervencions es passa a votar la urgència i n'esdevé el següent resultat:
quatre (4)  vots  a favor  dels  grups municipals  d’Independents d'Inca,  Unides Podem i
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; dotze (12) vots en contra dels grups municipals de
Socialistes d'Inca, Més per Mallorca i Proposta per les Illes; i quatre (4) vots d'abstenció
dels grups municipals del Partit Popular i Vox-Actúa Baleares.

En conseqüència, no és objecte de debat el fons de la Moció.

14. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Sánchez, del grup municipal del Partit Popular, formula els següents:

1. En relació amb les jardineres que s'han instal·lat al càrrega i descàrrega del carrer
dels Hostals, voldrien saber per què s'ha duit a terme aquesta acció.

El  Sr. Oriol  contesta que han rebut reiterades queixes dels veïns amb mobilitat
reduïda que van amb cadires de rodes, perquè per passar per la vorera aquesta
queda molt  estreta,  ja que les furgonetes s'aferren al  màxim perquè els cotxes
puguin passar per darrere, i les persones no podien passar per la vorera. Es va
decidir que seria millor que aquí no poguessin estacionar els cotxes.

2. Voldria saber com està el tema de les papereres.

La Sra.  Oses contesta que s'està fent  una roda amb diferents associacions de
veïns  que ja  s'havien  preocupat  per  la  instal·lació  d'aquest  mobiliari,  perquè la
proposta inicial  realitzada pel  tècnic  ja  la  tenen,  però creuen que és necessari
escoltar aquests veïns. Els darrers, que són l'Associació de Crist Rei, han estat fent
durant les festes anàlisi  de les necessitats que els veïns puguin tenir, i  ara les
posaran  en  conjunt  el  proper  dimarts  amb  el  seu  compromís  que  la  darrera
setmana de febrer ja estigui tot instal·lat, tant les papereres com els bancs i les
papereres d'excrement de ca.



3. A l’IES Pau Casesnoves, amb la ventada que va fer al desembre, el tancament es
va doblegar i va caure envaint part del carrer del Bisbe Morro. Des del seu punt de vista
varen tardar molt, quasi tres o quatre setmanes, a enviar una empresa a llevar-les. Voldria
saber si encara no les han reposat; comenta que potser anirien millor unes que estiguin
un poc millor, més juntes, niats, i no sap quan ho faran.

La Sra. Oses contesta que l'aparellador municipal ha realitzat un estudi de la zona i
que tenen un pressupost que puja a 6.700 euros perquè de la manera que estaven
col·locades no tenien aquesta seguretat i amb un poc de vent ja queien, no era la
primera vegada. Exposa que ara el que es vol dur a terme és una acció amb un
més fort revestiment i estan a l'espera d'un segon pressupost. Creu que aquestes
setmanes estarà solucionat.

4. També va sortir la notícia que hi havia goteres i que un parell d'alumnes varen sofrir
un  accident  i  varen  caure.  Voldria  saber  quina  és  la  situació,  qui  és  el  responsable
d'arreglar-ho i si saben quan ho faran.

El Sr. Batle contesta que és responsabilitat de l'IBISEC, que el dimarts dia 28 hi va
anar el seu arquitecte i que ja estan en marxa per solucionar aquestes deficiències.
Avança també les properes setmanes tractaran el tema de l'ampliació del centre,
per poder donar cobertura a tota la demanda de l’IES Pau Casesnoves.

5. Ja varen demanar pel Dijous Bo en relació amb la problemàtica a la plaça de
l'Aigua cap al carrer de l’Om, quan s'organitzen les festes dels pubs al carrer del
Born, en què normalment quan la gent ja va una mica beguda va a aquest carrer i
comença a orinar pertot. Els veïns estan molt molests perquè la gent entra als seus
portals  i  orinen a dedins.  Varen demanar  si  tenien  previst  pel  Dijous  Bo posar
banys. No saben si s'han posat o no, però als afectats els sembla que no. També
volen saber si quan se sol·licita el permís per fer aquesta activitat a l'exterior els
pubs estaven obligats  a fer  un pla  de seguretat  i  si  aquest  contemplava posar
banys perquè la gent pogués fer les seves necessitats. Així mateix, volen demanar
si  el  dia de la  Nit  de Nadal  hi  va haver  cap denúncia pel  fet  de fer  les seves
necessitats al carrer, ja que un veí va denunciar una persona i la policia li va agafar
les dades.

El Sr. Oriol contesta que al carrer de l’Om es varen instal·lar tanques perquè la gent
no pogués accedir als portals a fer això. Perquè un policia local agafi les dades a
una persona ha de tenir algun argument, ha de redactar uns fets i hi ha d'haver una
acta i una denúncia. Des d'aquí no poden fer més que cridar al civisme, la gent s'ho
pot passar bé, però aquestes coses no es poden fer, i l'Ajuntament aporta tots els
mitjans dels quals disposa.

El Sr. Peña contesta que, a més dels banys que instal·la l'Ajuntament, demanen als
bars que també n'aportin, que si volen treure un benefici del carrer hauran de posar
més banys perquè els clients són seus. Els bars de vespre tenen bona sintonia i
ganes de fer coses i la voluntat de col·laborar, no creu que s'hagi d'obligar, sinó
dialogar amb ells com s'ha fet fins ara, i sempre hi han vengut a bé.

El Sr. García, del grup municipal Independents d'Inca, formula els següents:



1. Li agradaria saber el motiu pel qual Protecció Civil ha deixat d'estar operativa.

El Sr. Oriol contesta que la Protecció Civil com a tal sí que en tenen, que engloba
tota la seguretat i sanitat, però que no disposen del grup de voluntaris de Protecció
Civil. Quan varen començar a l'Àrea de Seguretat Ciutadana es varen trobar amb
circumstàncies que no els varen agradar fins al punt de posar en perill la situació
dels seus membres, tant d'ells com de les intervencions que feien. Varen opinar
que era millor començar de zero.

2. Demana quantes persones estan autoritzades per l'Ajuntament a accedir de forma
gratuïta al pàrquing del Mercat Cobert.

El Sr. Oriol contesta que abans eren vuit i que ara són quatre.

3. Els consta que s'han instal·lat GPS als vehicles de la policia i la brigada. Voldrien
saber qui és la persona que centralitza i té accés a tota la informació que donen aquests
aparells.

El Sr. Oriol contesta que això primer s'havia de dur a mesa negociadora perquè no
es pot sotmetre un empleat públic a aquesta situació de dur un vehicle municipal i
no conèixer que du un GPS. Només hi tenen accés els tècnics o caps de les àrees,
o el personal que té equips de feina al seu càrrec.

4. En relació amb la nova  app que substitueix la Línia Verda, demana qui són les
persones que tenen accés a la informació reservada, com els números de telèfon de les
persones que telefonen i de les quals poden tenir constància.

La Sra. Oses contesta que les mateixes persones que organitzaven Línia Verda,
canviant els regidors evidentment.

El Sr. García esmenta que el regidor no tenia accés als números que telefonaven,
que era absolutament confidencial.

La Sra. Oses comenta que això encara continua, que li contesta la pregunta que ha
anunciat i que segueixen el mateix criteri que tenien establert a Línia Verda, amb
l'avantatge que aquesta que ja estava dins el contracte no els costa 6.000 euros
com Línia Verda.

El Sr. García diu que potser no s'ha explicat o no el vol entendre, que l'empresa
guardava la confidencialitat d'una sèrie de dades que no tenia ningú, que aquesta
es va elaborar i que enguany ja s'havia de llevar la Línia Verda anterior perquè
anava dins l'oferta dels fems, i  els costa 600.000 euros perquè va dins aquella
oferta.

5. Voldrien  saber  si  està  aprovat  definitivament  el  Reglament  de  segona  segona
activitat de la Policia Local.

El Sr. Oriol afirma que està aprovat a la mesa negociadora, però que encara no
s'està aplicant al 100 % perquè té un impacte econòmic bastant gran, ja que per
cada treballador al qual s’aplica s'ha de crear una altra plaça per cobrir la baixa.



6. Els han comentat que ciutadans han cridat la Policia Local i els han dit que no hi
podien acudir perquè el torn el componien només dos policies. Demana si és possible que
s'hagi produït aquesta situació.

El  Sr. Oriol  diu  que és impossible que un torn estigui  compost per  només dos
policies.

7. Pel març de 2019 es varen convocar dos borsins i  no s'ha comunicat ni  si  els
aspirants estan inclosos o exclosos, no se'n recorda de què era.

El Sr. Oriol diu que, si no és més concret, no li pot contestar.

8. Demana si està penjat al web municipal el Pressupost de l'Ajuntament i, en cas
afirmatiu, en quina data.

El Sr. Batle respon que li ho contestaran per escrit.

9. Demana si tendals i cortines que s'instal·len a espais públics com la Gran Via o
altres zones compleixen amb la legalitat.

El Sr. Batle respon que li ho contestaran per escrit.

10. Amb  referència  al  nomenament  del  gerent  del  Teatre,  demana  quin  és  el
procediment a seguir per dur a terme aquest nomenament.

El Sr. Batle contesta que es fa segons els Estatuts de la Fundació Teatre Principal,
que ho deixen ben clar.

El Sr. Pol, del grup municipal de Vox-Actúa Baleares, formula els següents:

1. Según instancia de queja con registro de entrada núm. 825, de 20 de enero de
2020, un señor expone lo siguiente: “El domingo día 19 de enero de 2020 por la mañana,
sobre las 13.30 h, estando en el pabellón M3 del Polideportivo Mateu Cañellas durante la
celebreación  de un cumpleaños su hija  patinó  y  se produjo  un esguince de muñeca,
debido al  mal estado de las instalaciones con motivo de las goteras por la lluvia”.  Se
adjuntan fotos donde se ven a unas ocho personas dentro del pabellón M3 ese domingo y
los charcos de agua sobre el mismo. En la instancia registrada solicita lo siguiente: 

‘Que se arregle de forma inmediata para que no vuelva a pasar pues tiene otra hija
que entrena en el mismo pabellón M3 y puede volver a pasar. También se reserva
presentar reclamación por daños y perjuicios en próximas fechas’.

Por lo que el grupo municipal Vox Inca solicita lo siguiente:

1. Que se realice una investigación para esclarecer cómo es posible que estando
cerrado el Polideportivo Mateu Cañellas los domingos hubiera un cumpleaños y se hizo
uso del pabellón y de las instalaciones del polideportivo.



2. Tienen entendido que para usar el pabellón M3 quien lo quiera usar tiene que
reservarlo y pagar por su uso por horas. Pregunta quién ha autorizado ese domingo su
uso y si se ha cobrado la tarifa fijada.

3. Según tienen entendido, el servicio de bar sólo puede estar abierto cuando hay
servicio de conserje,  responsable de las reservas,  cobranza del  uso de las diferentes
instalaciones del mismo. Entienden por lo ocurrido que la concesionaria del servicio de
bar abre en días que están cerradas al público las instalaciones del Polideportivo Mateu
Cañellas  y  desean  saber  si  se  ha  cobrado  por  el  uso  de  las  instalaciones  para  el
cumpleaños que dice que se realizó el pasado domingo 19 y si se han realizado otros o se
ha cobrado por el uso de las instalaciones.

4. Consideran que el  equipo de gobierno está haciendo un trato de favor  a  la
concesionaria  del  bar  del  Polideportivo  Mateu  Cañellas  pues  según  la  persona
concesionaria es afiliada al grup municipal Socialistes d'Inca de Inca y en las pasadas
campañas electorales ha estado trabajando para el grup municipal Socialistes d'Inca de
Inca poniendo pancartas y carteles por Inca. También dice sin cortarse que el Sr. Alcalde,
Virgilio Moreno, es su primo. Tienen entendido que debe a las arcas municipales una
considerable cantidad de dinero según contrato de concesión del servicio bar y que en la
actualidad son más de 15.000 euros. Por lo que solicitan respuesta justificada de cuál es
el motivo del por qué no se han tomado medidas para rescatar la concesión pues ese
desaguisado ya estaba en la pasada legislatura y qué hay detras de esta permisividad del
equipo de gobierno.

5. Según la instancia registrada el firmante se reserva el derecho de presentar una
reclamación por daños y perjuicios al Ayuntamiento.

6. Solicitan que sea el Ayuntamiento el que ponga contra la persona concesionaria
del  servicio  de  bar  y  se  depuren  todas  las  responsabilidades  del  responsable  o
responsables que lo han permitido.

7. Solicitan  copia  del  expediente  de  cómo  está  en  la  actualidad  la  situación
económica de la concesión del servicio de bar y de las acciones que se van a realizar en
el Ayuntamiento contra estas acciones expuestas y la resolución de las mismas.

Por lo cual, el grupo municipal Vox Inca se reseva el derecho de denunciar donde sea
oportuno las acciones expuestas si no se actúa de oficio y con transparencia para dar
solución a todo lo expuesto.

El Sr. Batle contesta que ell també es reserva totes aquelles actuacions legals per anar en
contra de segons quin tipus d'asseveracions que es fan, sobretot en aquest punt núm. 4.
Indica que ja li ha dit a un punt anterior que les formes són molt importants, que el Sr. Pol
ja  ha  deixat  de  ser  una  persona  de  carrer  i  que  és  un  càrrec  públic,  que  té  una
responsabilitat  i  que les formes són molt  importants.  Mentre tengui l'orgull  immens de
presidir aquest Ple no deixarà que el seu grup com ha fet a altres institucions vengui aquí
amb una tàctica barroera, amb unes maneres d'intentar fer política que no s'adapten al
que regeix i exigeix una institució tan important com és l'Ajuntament d'Inca, i que sense
cap  dubte  li  contestaran,  perquè aquí  hi  ha  unes acusacions que expressen i  que  li
agradaria que les presentassin demà mateix per Registre General de l'Ajuntament, perquè
així tots tendran més força a l'hora d'actuar. Avui és aquest senyor, però demà pot ser un



dels 34.000 habitants que té Inca. Demà pot ser el senyor que està al bar d'aquí davant, a
qui potser no li han fet les coses com li haurien agradat, i el durà amb nom i llinatges a
aquest Ple. La seva obligació és defensar aquest interès general, i considera que el grup
municipal de Vox entra en qüestions partidistes amb la utilització del seu càrrec públic per
venir aquí a una institució com és aquesta i evidentment demanar tota la documentació –
que se l’hi facilitarà. Sense cap dubte creu que avui el grup municipal de Vox ha marcat un
abans i un després en les maneres d'actuar en aquest Ple que fins ara s'havien mantingut;
però, com ja diuen segurament han de fer punts per Palma i els exigeixen fer aquesta
política barroera, que sense cap dubte Inca i aquesta institució no es mereixen.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-quatre
hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, la secretària accidental,
certific.
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