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ASSISTENTS

BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sra. Antònia M. Sabater Martorell
Sr. Antonio 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
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Sr. Ángel García Bonafè
Sra. María del Mar Navarro Reguillo
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Francisco Pol Alorda
Sra. Vanesa Berga Garzón
Sr. Gori Ferrà Frau (que s’incorpora a la
sessió  en  el  moment  en  què s’indica  a
l’acta)
Sr. Andrés Sánchez García
Sr. Isabel Vallés Garrido

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem 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
27  de  febrer  de  2020,  es  reuneix
l’Ajuntament  en  ple,  en  primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la  sessió
extraordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

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

 



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

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE GENER DE
2020

El  Sr.  Batle  demana  als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  l'Acta
esmentada.

Intervé el Sr. Pol. Indica que a la pàgina 57, a la Moció 11, presentada pel grup municipal
de Vox d’Inca per prendre mesures per a la millora de la seguretat ciutadana d’Inca, hi ha
una errada pel que fa al còmput de les votacions. A l’acta es fa constar que hi ha hagut 2
vots a favor, 15 en contra i  3  vots en contra,  quan aquests darrers vots han d’esser
d’abstenció.

Així doncs, el còmput de votacions correcte és: (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 (3) vots
d’abstenció  dels  grups  municipals  del  Partit  Popular  i  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía. 

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 30 de gener de 2020, que
s’aprova amb les esmentades rectificacions per unanimitat dels regidors presents (20).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS  DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 29 AL 172 DE
2020

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 29 al 172 de 2020.

Intervé  el  Sr.  García.  Comunica  que  ha  trobat  una  sèrie  de  decrets  amb  el  mateix
contingut i diferent enumeració, i que possiblement es tracti d’una duplicitat. Demana que
es revisin.

El Sr. Secretari indica que es revisaran i que, en el cas que siguin duplicats, es farà un
nou decret per eliminar aquestes duplicitats.

Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
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3. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'ESTAT  D'EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019

Es  dóna  compte  de  l'estat  d'execució  del  Pressupost  de  2019  corresponent  al  quart
trimestre de 2019, de data 24 de febrer de 2020, que transcrit textualment diu:

"Sr.  Virgilio  Moreno  Sarrió,  batle  president  de  l’Ajuntament  d’Inca,  dona  compte  de
l'execució del QUART TRIMESTRE del 2019, segons el que s'estableix en els següents
punts: 

a) En relació amb el que estableix l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i la base 7ª de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2018, pre-
senta i dona compte de l’estat d’execució del pressupost de despeses i ingressos
de l’Ajuntament i  d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir, l'Organisme
Autònom Antoni  Torrandell  i  l'Organisme Autònom Escola  Pública  Llar  d'Infants.
S’adjunten una sèrie de documents que a continuació s'enumeren:

1) Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms a 31 de desembre de 2019.

2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i dels seus or-
ganismes autònoms a 31 de desembre de 2019.

3) Estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data
31 de desembre de 2019.

b) En relació amb el que estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octu-
bre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, adjunt remet les dades d'execució del pressupost corresponent
al final del primer trimestre, i del que es deriva l'informe d’Intervenció de l’avaluació
de compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, i que suposen
que al Pressupost de les entitats que formen part del sector Administracions públi-
ques d'aquesta corporació: Ajuntament d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Mi-
quel Mir, l'Organisme Autònom Antoni Torrandell, l'Organisme Autònom Escola Pú-
blica Llar d'Infants Toninaina, i la Fundació Teatre Principal d'Inca. S'adjunten una
sèrie de documents que a continuació s'enumeren:

 De l'Ajuntament d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir, l'Organis-
me Autònom Antoni Torrandell, l'Organisme Autònom Escola Pública Llar  d'In-
fants Toninaina i per tant entitats sotmeses a Pressupost Limitatiu i Comptabilitat
Pública:

1) Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2019 o, si escau, del
prorrogat fins a l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al final del trimes-
tre vençut.

2) Situació del romanent de Tresoreria.
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3) Calendari i pressupost de Tresoreria.

4) Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim
trimestre.

5) Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.

6) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació del que es disposa a l’article 16.9 de l'Ordre).

7) Informació  que permeti  relacionar  el  saldo  resultant  d'ingressos/despeses
amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu
de Comptes (ajustos SEC).

8) Actualització de l'informe de la Intervenció del compliment de l'objectiu esta-
bilitat financera (deute públic).

 Si  l'entitat  està  subjecta  al  Pla  de  Comptabilitat  d'empreses  o  a  les  seves  
adaptacions sectorials:

1) Actualització  d'Estats  Financers  inicials  (Balanç,  Compte  de  Pèrdues  i
Guanys provisionals) per a l'exercici 2019 i detall d'execució a final del tri -
mestre vençut.

2) Calendari i Pressupost de Tresoreria.

3) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida per
aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).

4) Actualització  de la  previsió  de la  Capacitat/Necessitat  de finançament de
l'entitat en l'exercici 2019 calculada conforme a les normes SEC.

5) Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment dels objectius
d'estabilitat per al grup d'entitats Sector Administracions Públiques (Corpora-
ció Local d'acord amb la delimitació SEC).”

Una vegada debatut aquest punt els regidors se’n donen per assabentats.
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4. DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  PERÍODE  MITJÀ  DE  PAGAMENT  DEL  QUART
TRIMESTRE DE 2019

Es dona compte del període mitjà de pagament del quart trimestre de 2019, de data 24 de
febrer de 2020, que transcrit textualment diu:

“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, es dona compte de la
comunicació  realitzada  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Funció  Pública  del  període  mitjà  de
pagament del QUART TRIMESTRE de 2019, segons el que s'estableix en els següents
punts:

a) En relació amb el que s’estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra
la  morositat  en  les  operacions  comercials  i  de  conformitat  amb  l'Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de re-
missió d’informació previstes a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst en el Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, on es desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques es dona compte
del PMP i de la morositat de l’Ajuntament i d'Inca, l'Organisme Autònom Residèn-
cia Miquel Mir, l'Organisme Autònom Antoni Torrandell i l'Organisme Autònom Es-
cola Pública Llar d'Infants i de la Fundació Pública Teatre Principal d'Inca. S'adjun-
ten una sèrie de documents que a continuació s'enumeren:

1) Pagaments realitzats en el trimestre.
2) Interessos de demora pagats en el trimestre.
3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimes-

tre.
4) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors.

Una vegada debatut aquest punt els regidors se’n donen per assabentats."

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2020

Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2020, de data 24 de febrer de 2020, que transcrit
textualment diu:

“Reunida la Comissió Informativa d'Economia i  Bon Govern en la sessió celebrada en
data 24 de febrer de 2020 es va dictaminar favorablement la següent:

‘Expedient núm. 3/2020 de modificació de crèdits amb la modalitat de crèdit extraor-
dinari finançat amb baixa d’altres partides pressupostaries en relació amb la realit-
zació de ‘Calendari Medi Ambient Inca 2021: Parc del Serral’ 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Es realitza la present Memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al Pressu-
post Municipal del vigent exercici, mitjançant crèdit extraordinari, redactada de conformitat
al que disposa l'article 37.2 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes lo -
cals, en matèria de pressupostos.

VIST que l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal pretén realitzar el con-
curs fotogràfic ‘Calendari Medi Ambient Inca 2021: Parc del Serral’, el qual es preveu que
finalitzarà durant el més de novembre del 2020, en què s’atorgaran dotze premis de 100
euros. 

VIST que en virtut de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’es-
tructura dels pressupostos de les entitats locals, la despesa referent a l’atorgament de
premis s’hauria d’imputar al capítol 4 article 48 de la classificació econòmica de despeses.

VIST que en el  pressupost  municipal vigent per a l’exercici  2020, en el  subprograma
17000 corresponent a l'Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal no es troba
crèdit adequat i suficient a nivell de bossa de vinculació per tal d’aprovar les bases pel
qual es regiran l’esmentat concurs.  

Es considera necessari dotar l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal de
crèdit adequat i suficient per tal de poder dur a terme la realització del concurs durant
l’exercici 2020 ‘Calendari Medi Ambient Inca 2021: Parc del Serral’ mitjançant la baixa de
crèdit en el capítol 2 del subprograma 17000 per una quantitat de 1.200 euros; estimant-
se que la baixa no suposarà una pertorbació en la prestació del servei.

En virtut del que s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, amb el Dictamen previ
de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, la següent

_
PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 3/2020 de modificació de crèdits amb la modalitat
de crèdit extraordinari finançat amb la baixa d’altres partides pressupostaries del pressu-
post vigent 

Baixes en aplicacions de despeses

Partida Descripció
Crèdit inicial

(€)
Import modifi-

cació (€)
Crèdit definitiu

(€)

000.17000.2200100

MEDI AMBIENT,
SOSTENIBILITAT I

BENESTAR ANIMAL.
PREMSA, REVISTES
LLIBRES I ALTRES

PUBLICACIONS

7.208,60 1.200,00 6.008,00

TOTAL 7.208,60 1.200,00 6.008,00
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Altes en aplicacions de despeses

Partida Descripció Crèdit inicial
Import modi-

ficació (€)
Crèdit definitiu

(€)

000.17000.4890014

MEDI AMBIENT, SOS-
TENIBILITAT I BEN-

ESTAR ANIMAL.
PREMI CONCURS
DE FOTOGRAFIA

-
1.200,00 1.200,00

       

TOTAL - 1.200,00 1.200,00

SEGON. Declarar necessària i urgent la referida despesa i la impossibilitat de demorar-la
als exercicis posteriors.

TERCER. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la corporació.

QUART. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no se’n presentin,
l'acord provisional s'elevarà automàticament a definitiu.

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

SISÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà cò-
pia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remis-
sió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._

No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos
municipals."

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 Inca
i  Unides  Podem;  i  vuit  (8)  vots  d’abstenció  dels  grups  municipals  del  Partit  Popular,
Independents d’Inca, Vox-Actúa Baleares i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
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6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR  DEFINITIVAMENT  L'ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE
L'OCUPACIÓ  DELS  TERRENYS  D'ÚS  PÚBLIC  LOCAL  AMB  ENDERROCS,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I
SIMILARS

Es dona compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
aprovar  definitivament  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  l’ocupació  dels  terrenys  d’ús
públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides
i similars, de data 17 de febrer de 2020, que transcrit literalment diu:

“Reunida la Comissió Informativa d'Economia i  Bon Govern en la sessió celebrada en
data  data  17 de febrer  de  2020 es  va  dictaminar  favorablement  la  següent  Proposta
d'acord:

‘PROPOSTA DE BATLIA EN RELACIÓ AMB L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ INICIAL DE
L'ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  L'OCUPACIÓ  DELS
TERRENYS  D'ÚS  PÚBLIC  LOCAL  AMB  ENDERROCS,  MATERIALS  DE
CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I SIMILARS

 
Amb data 26 de novembre de 2019 es va sol·licitar informe de Secretaria en relació amb
el procediment i  la Legislació aplicable per procedir a l'aprovació de l'Ordenança fiscal
reguladora  de  la  taxa  per  l'ocupació  dels  terrenys  d'ús  públic  local  amb  enderrocs,
materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars, que va ser emès
en data 27 de novembre de 2019.

En data 27 de novembre de 2019, es va emetre informe d'Intervenció per a l’aprovació de
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb
enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars. 

En  data  12  de  desembre  de  2019  el  Ple  de  la  corporació  va  aprovar  inicialment
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb
enderrocs,  materials  de  construcció,  tanques,  puntals,  cavallets,  bastides  i  similars,
havent-se publicat en el  BOIB núm. 170 de data 19 de desembre de 2019, i en el diari
Diario de Mallorca de data 30 de desembre de 2019, i es concedí un termini de trenta dies
hàbils a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
per la presentació d'al·legacions o reclamacions.

Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública de l'esmentada Ordenança fiscal  en data 5 de
febrer de 2020, i havent-se presentat en data 23 de gener de 2020 (registre d'entrada
núm. 1.081), una al·legació de l'Institut Balear de la Dona de la Conselleria de Presidència
en què realitzen una sèrie de recomanacions relatives a l'ús no sexista del llenguatge les
quals s'han d'introduir en l'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal.

Per tot l'exposat el batle sotmet a l'aprovació del Ple, amb el dictamen previ favorable de
la Comissió d'Economia i Bon Govern, la següent PROPOSTA; 
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PRIMER. Estimar l'al·legació presentada per l'Institut Balear de Dona de la Conselleria de
Presidència en data 23 de gener de 2020 (registre d'entrada núm. 1.081), en relació amb
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb
enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars. 

SEGON.  Aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa  per l'ocupació
dels terrenys d'ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals,
cavallets, bastides i similars, i que una vegada resolta l'al·legació presentada per l'Institut
Balear de la Dona tendrà el següent contingut literal:

"ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS
D'ÚS  PÚBLIC  LOCAL  AMB  ENDERROCS,  MATERIALS  DE  CONSTRUCCIÓ,
TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I SIMILARS

Fonament i naturalesa

ARTICLE 1. Concepte

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 de règim local, i conformement
al que disposen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a
l'ocupació  dels  terrenys  d'ús  públic  local  amb  materials  de  construcció,  contenidors,
sitges, tanques, puntals, cavallets, bastides, reserves d'espai i similars, que es regirà per
la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 58 de
l'esmentat Text refós.

Fet imposable

ARTICLE 2

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels
terrenys  d'ús  públic  local  amb  materials  de  construcció,  contenidors,  sitges,  tanques,
puntals, cavallets, bastides, reserves d'espai i similars.

Subjecte passiu

ARTICLE 3

Son subjectes passius contribuents les persones o entitats interessades i les entitats a
què es refereixen l'article 35.4 de la Llei general tributària a favor de les quals s'atorgui la
corresponent llicència per gaudir de l'aprofitament especial,  o les que es beneficiïn de
l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
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Responsables

ARTICLE 4

1.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les
persones o  entitats  interessades a què es  refereixen els  articles  41.1  i  42  de la  Llei
general tributària.

2.  Seran  responsables  subsidiaris  les  persones  responsables  de  l'Administració  de
societats, sindicatures, Intervenció o liquidació 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.

Quota tributària

ARTICLE 5

1. La quota tributària es determinarà d'acord amb l'aplicació de la següent tarifa:

- Per a tots els terrenys d'ús públic local, per m² i dia d'ocupació o fraccions: 0,34 €.
 
2.  Les  quantitats  exigibles  d'acord  amb  la  tarifa  es  liquidaran  per  cada  aprofitament
demanat o realitzat.

Exempcions i bonificacions

ARTICLE 6

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

2. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al pagament
de la taxa pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin
directament o per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.

Meritació

ARTICLE 7

1. Conformement a l'article 26 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol·licitar l'ús
privatiu o l'aprofitament especial,  que no es tramitarà si  no s'ha efectuat  el  pagament
corresponent.

2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa
es meritarà en el moment d'inici de l'ús privatiu o l'aprofitament especial.
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Declaració i ingrés

ARTICLE 8

1. Les persones interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran
de  sol·licitar  prèviament  la  corresponent  llicència,  acreditant  la  possessió  de  la
corresponent llicència urbanística o haver-la sol·licitada, o manifestació motivada de no
necessitar-la. 

Conformement a l'article 26 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel Reial
decret  legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  es  procedirà a  liquidar  la  taxa,  formulant  una
declaració en què constin els metres quadrats d'ocupació i el temps previst d'aquesta. 

2. En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades podran sol·licitar a
aquest Ajuntament la devolució de l'import corresponent, sempre que no s'hagués gaudit,
utilitzat  o  aprofitat  especialment  el  domini  públic  local  i  també  quan  per  causes  no
imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no
s'exerceixi.

3. No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi liquidat la taxa i les
persones interessades hagin obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquesta
obligació podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament
de la taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoqui.

4. Si els serveis municipals comproven divergències entre el que s'ha declarat i la realitat,
aquestes es notificaran a les persones interessats, amb les liquidacions complementàries
que  procedeixin,  concedint-se  les  autoritzacions  quan  s'hagin  esmenades  i  s'hagin
realitzats els ingressos corresponents i denegant-se les autoritzacions en cas contrari.

5. D'acord amb el que preveu l'article 24.5 de l’RD 2/2004 de 5 de març, quan, amb ocasió
dels  aprofitaments  regulats  en  aquesta  Ordenança,  es  produïssin  desperfectes  en  el
paviment o a les instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats
al  pagament hauran de reintegrar totalment les despeses de reconstrucció i  reparació
d'aquests desperfectes o reparar els danys causats, que seran, en tot cas, independents
dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.

Infraccions i sancions

ARTICLE 9

Per  a  tot  el  que  es  refereix  a  la  qualificació  d'infraccions  tributàries,  així  com  a  les
sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local i
els articles 178 i següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la
desenvolupin i complementin.
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Disposició derogatòria

Queden  derogades  totes  aquelles  disposicions  d'igual  o  inferior  rang  que  s'oposin,
contradiguin  o  resultin  incompatibles  amb  el  que  disposi  el  contingut  d'aquesta
Ordenança.

Disposició final

Aquesta  ordenança,  una  vegada  aprovada,  tindrà  efectes  des  el  moment  de  la  seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i continuarà en vigor
fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació." 

TERCER. Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de l'ordenança fiscal reguladora de la
taxa  per  l'ocupació  dels  terrenys  d'ús  públic  local  amb  enderrocs,  materials  de
construcció,  tanques,  puntals,  cavallets,  bastides  i  similars en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, entrant
en vigor de conformitat amb l'establert a l'Ordenança.

Aquest es el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple de la corporació acordarà el
més adient per als interessos municipals.”

Durant la intervenció del Sr. Sánchez s’incorpora a la sala el Sr. Ferrà.

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 Inca
i Proposta per les Illes; sis (6) vots en contra dels grups municipals del Partit Popular, Vox-
Actúa Baleares i  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; i  tres (3) vots d’abstenció dels
grups municipals d’Independents d’Inca 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
RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'APLICACIÓ AL
PERSONAL FUNCIONARI DELS FONS ADDICIONALS DE 2019

Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
resoldre el recurs de reposició interposat contra l’aplicació al personal funcionari dels fons
addicionals de 2019, de data 20 de febrer de 2020, que transcrit textualment diu:

“Informe amb proposta  de  resolució  que  emet  la  tècnica  d’Administració  general
interina,  en relació amb les al·legacions presentades pel  Sr. Àngel García Bonafé,
contra  l’acord plenari de 28 de novembre de 2019 en allò que afecta el personal
funcionari de l’Ajuntament d’Inca en aplicació dels fons addicionals de 2019
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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 en què 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  en  què es  va  negociar
novament l’aplicació dels fons addicionals 2019 i 2020.

3. 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, i la seva aprovació definitiva es publicà en el BOIB
núm. 175 de 31 de desembre de 2019.

4. En data 7 de gener de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. 178, el Sr. Àngel García
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  contra  l’acord  inicial
d’aprovació del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2020 i de la plantilla de
personal que es 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 on es
recollia l’aprovació de les fons addicionals.  El Sr. García feia les següents al·legacions:

Primera. Infracció de l’art. 4 del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el
regim de les retribucions dels funcionaris de l’Administració local. El Sr. García al·lega que no
s’havia acreditat 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.

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.

Tercera. Incompliment de la base 52 d’execució del Pressupost. 

Aquestes al·legacions foren desestimades pel Ple de dia 30 de gener de 2020 pels motius
que s’assenyalaven en els informes emesos el 23 de gener de 2020 per l'interventor i per
la tècnica d'Administració general interina. 

5. En data 30 de gener de 2020 el Sr. Àngel García Bonafé, interposa recurs de reposició
contra l’acord plenari de 28 de novembre de 2019 publicat al BOIB núm. 175/2019 de 31
de desembre de 2019 sobre la modificació de la relació de llocs de feina en allò que
afecta el personal funcionari de l’Ajuntament d’Inca en aplicació dels fons addicionals de
2019. El Sr. García fonamenta el seu recurs en el següents motius:
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- Infracció de l’art. 4 del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el regim
de retribucions dels funcionaris d’Administració local.

- Infracció de l’art. 3.3 de la Resolució conjunta de les secretaries d’Estat d’Hisenda i per a
l’Administració Pública per la qual s’aprova el model de Relacions de llocs de feina de
personal funcionari i es dicten normes per a la seva elaboració. 

- El Sr. García demana una nova valoració dels llocs de feina que es pretenen modificar
en  relació  amb  els  funcionaris  de  carrera  que  afecti  a  tots  els  funcionaris  auxiliars
administratius d’Administració general que no han estat objecte de la modificació i que
tenen el mateix complement de destí i denominació bàsica.

2. Infracció de l’art. 4 del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el
regim de retribucions dels funcionaris d’Administració local

Quant a la infracció de l’art. 4 del Reial decret 861/1986, el Sr. García considera que no
s’ha  acreditat  la  valoració  de  cada  un  dels  llocs  de  feina  reservats  a  funcionaris  de
carrera, dels que es pretén la seva modificació.

En contestació a aquesta al·legació ens remetem a l’informe de la TAG interina de 23 de
gener de 2020 que va emetre la tècnica d’Administració general interina, en relació amb les
al·legacions presentades pel Sr. Àngel García Bonafé contra el  Pressupost General per a
l’exercici 2020 en  data 7 de gener de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. 178, on ja
va al·legar la infracció de l’art. 4 del Reial decret 861/1986:

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

L’article 4 de l’RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual 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
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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 que l’Ajuntament pugui actuar sobre la relació aprovada
fent modificacions puntuals i individuals, i això és el que autoritza l’art. 4 que es 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 és 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 l’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 sobre 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  dels  fons  addicionals  o  bé  d’expedients  individuals
(singularitzats i excepcionals), actuar sobre 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
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places. En conseqüència del que es tracta és de valorar aquestes places i posar-les en
relació amb 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 què 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'expressa 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 pels 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
però que degut a les limitacions pressupostàries es varen prioritzar uns llocs de treball
enfront d’uns altres tenint en compte, d’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). D’altra banda, dins aquests mateixos supòsits que
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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 qual es disposa, ja queden corregits, enfront d’aquells
altres  en  què  la  correcció  dels  quals  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, amb negociació sindical prèvia,
on es troba valorat cada lloc de treball amb suficient detall.

Per dur a terme aquestes valoracions, a més de les valoracions que s'han fet en el mateix
expedient, també s'han tengut 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'aplicàs 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. És a dir,
es 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
comprèn 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.
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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.’

El  Sr.  García  en  el  seu recurs  no  aporta  nous arguments  que facin  reconsiderar  les
conclusions al·legades a l’informe de la TAG emès el 23 de gener de 2020 en contestació
a les al·legacions presentades pel recurrent.

2.  Infracció  de  l’art.  3.3.  de  la  Resolució  conjunta  de  les  secretaries  d’Estat
d’Hisenda i per a l’Administració Pública per la qual s’aprova el model de Relacions
de  llocs  de  feina  de  personal  funcionari  i  que  es  dicten  normes  per  a  la  seva
elaboració
 
L’art.  3.3 disposa: ‘3.3 La denominación básica de los puestos de trabajo podrá venir
seguida de aquella complementaria que refleje el cometido de los mismos, por ejemplo,
‘Técnico  Superior  (nivel  26)  Coordinador  de  Proyectos’.  Esta  denominación
complementaria  se  hará  necesaria  cuando  se  asignen  complementos  específicos
diferentes a puestos con la misma denominación básica e igual nivel de complemento de
destino.’

El Sr. García al·lega incompliment d’aquest article perquè hi ha altres funcionaris auxiliars
administratius que  no  són  objecte  de  modificació  de  la  RLT i  que  tenen  el  mateix
complement de destí i denominació bàsica que els llocs de feina al que se’ls ha aplicat els
fons addicionals. També al·lega la necessària motivació per determinar perquè a uns llocs
se’ls ha aplicat els fons addicionals i perquè a altres no.

En primer lloc el que s’ha d’analitzar respecte d’aquesta al·legació és si aquesta resolució
es d’aplicació  a l’administració  local  i  per  això  hauríem d’estar  al  que disposa la  Llei
20/2006, de 15 de desembre de 2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, que
regula en el seu art.  190 el règim jurídic del personal al servei de les administracions
públiques i disposa:

‘1. El personal funcionari de les entitats locals, i també el personal eventual, es regeix per
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i per la legislació bàsica de règim local i les disposicions
d’aquesta  Llei  en  matèria  de  funció  pública,  per  la  Llei  de  funció  pública  de les  Illes
Balears en les matèries no reservades a la legislació bàsica de l’Estat ni regulades per
aquesta  Llei,  per  la  normativa de desplegament d’aquesta  Llei  i  per  la  que dictin  les
entitats  locals,  i  també  pels  acords  i  els  pactes  aprovats  per  aquestes  entitats.  La
normativa de desplegament de la Llei de funció pública de les Illes Balears dictada pel
Govern de les Illes Balears hi és aplicable supletòriament. 

Els  cossos  de  Policia  Local  es  regeixen  així  mateix  per  la  normativa  autonòmica  en
matèria de coordinació de policies locals, excepte en allò que estableix per a aquests
cossos la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 

2. El mateix règim jurídic a què fa referència el primer paràgraf de l’apartat anterior és
aplicable  al  personal  funcionari  interí  al  servei  de  les  entitats  locals  nomenat  per  a
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l’exercici  de  les  funcions  pròpies  dels  funcionaris  de  carrera  per  raons  expressament
justificades de necessitat i urgència. 

Així mateix, el personal funcionari interí dels cossos de Policia Local es regeix també per
les  disposicions  que  en  relació  amb  aquest  tipus  de  personal  conté  la  normativa
autonòmica en matèria de coordinació de policies locals. 

3. El personal laboral al servei de les entitats locals es regeix pel conveni col·lectiu que
correspongui,  per  la  resta  de normativa  laboral  i  pels  preceptes  de l’Estatut  bàsic  de
l’empleat públic i de la legislació autonòmica de funció pública que hi són aplicables.

4.  El  personal  funcionari  amb  habilitació  de  caràcter  nacional  es  regeix  per  la  seva
normativa específica..”

Per  tant,  aquesta Resolució de 1989 no és d’aplicació  a l’àmbit  local  perquè aquesta
normativa no té caràcter bàsic i és supletòria de segon grau, és a dir seria d’aplicació
únicament en defecte de regulació en les altres fonts que són d’aplicació prevalent. Però
resulta que sí  hi  ha regulació; tant l’art.  74 del Reial  decret legislatiu 5/2015, pel qual
s’aprova el Text refós de l’Estatut de l’empleat públic com la Llei 3/2007 de Funció Pública
de Illes Balears en el  seu art.  30, estableixen el contingut mínim que han de tenir les
relacions de llocs de feina (RLT).  Dins els mínims d’aquesta regulació, el procediment
elaboració  de  les  RLT i  els  seu  contingut  es  potestat  de  l’Administració  dins  la  seva
capacitat organitzativa dels recursos humans i estructures administratives. Tal com diu la
sentencia del TS de 29 de gener de 2007, l’Administració té un marge de discrecionalitat
tècnica per confeccionar les RLT.

Per tant, l’Ajuntament no té obligació de modificar la denominació dels llocs de feina dels
auxiliars  administratius  afectats  pels  fons  addicionals.  A més,  aquesta  modificació  no
tendria més efectes que els d’identificar o diferenciar amb més claredat els llocs dels
auxiliars amb complements específics distints dels que tenen la mateixa denominació i
complement de destí, però l’Ajuntament ja ha identificat aquests llocs de treball d’acord
amb  les  funcions  que  realitzen  aquests  auxiliars,  que  són  les  que  han  donat  lloc  a
l’increment del complement específic i en base a l’adscripció del lloc a un departament
concret dins l’estructura organitzativa municipal. Les tasques que és realitzen als llocs de
feina auxiliars afectats pels fons addicionals i que es varen descriure a l’acord de Ple de
28 de novembre de 2019 són tasques específiques que no realitzen la resta dels auxiliars
administratius i que a la vegada per la matèria a la que se refereixen aquestes tasques
estan adscrits a departaments concrets, dels que també va quedar constància a l’Acord
de 28 de novembre de 2019.

Així ens trobam amb cinc auxiliars administratius que tenen assignades unes funcions
molt  concretes  que  realitza  cap  altra  auxiliar  i  que  només  se  desenvolupen  en  cinc
departaments concrets, Secretaria, Padró, Intervenció, Urbanisme, i Gestió Tributària, tal
com està acordat l’expedient.

A  més,  totes  les  modificacions  realitzades  han  quedat  reflectides  a  la  plantilla
pressupostària,  que  es  una  altra  instrument  de  planificació  i  ordenació  dels  recursos
humans amb el que compta l’administració. Recordem que l’art. 74 del TREBEP no tan
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sols parlar de la Relació  de llocs de treball  com a instrument d’organització sinó que
permet  a  l’Administració  que  estructuri  la  seva  organització  mitjançant  RLT o  altres
instruments organitzatius similars.

D’altra banda, cal recordar que, com ja va quedar clar a l’informe de 23 de gener de 2020,
no ens trobam davant una modificació de la RLT en el seu conjunt, sinó una modificació
del  complement  específic,  és  a  dir,  és  una  modificació  puntual  dels  llocs  de  treball
concrets.

3.  El  Sr. García demana una nova valoració dels llocs de feina que es pretenen
modificar en relació amb els funcionaris de carrera que afecti a tots els funcionaris
auxiliars  administratius  d’administració  general  que  no  han  estat  objecte  de  la
modificació, i que tenen el mateix complement de destí i denominació bàsica.

Quant a la valoració dels llocs de feina que demana el Sr. García, ja varen ser valorats, i
no només els llocs de personal funcionari auxiliars administratius als quals es refereix,
sinó els de personal laboral i els de personal funcionari en totes les seves categories.
Arran d’aquesta valoració, es va considerar aplicar els fons addicionals a determinats llocs
de treball.

Tal com ja va quedar reflectit a l’Acord de 28 de novembre de 2019 i a l’Informe de 23 de
gener de 2020, per aplicar els fons addicionals que estaven limitats a un 0,3 % sobre la
massa salarial del Pressupost General municipal, es van haver de prioritzar uns llocs de
treball davant altres, i per aquesta selecció es va tenir en compte els factors que retribueix
el  complement  específic  (especial  dificultat  tècnica,  dedicació,  incompatibilitat,
responsabilitat, perillositat o penúria). Així, es varen prioritzar aquells llocs de treball que
destacaven  perquè  les  funcions  o  característiques  que  tenen  assignades  eren  més
determinants a l’hora de valorar aquells factors. I per altra banda, dins aquests mateixos
supòsits que es troben en una situació més flagrant i que destaquen enfront a altres, es va
optar,  precisament  per  les  limitacions  pressupostàries,  aplicar  els  fons  addicionals  a
aquells  llocs  de treball  que,  amb l'import  del  que  es  disposa,  ja  quedassin  corregits,
enfront d’aquells altres en què la correcció dels quals requereix d'un major import. Davant
això, l'Ajuntament va valorar poder corregir un major nombre de llocs.

Conclusió

Per tot allò exposat, arribam a la conclusió que  no s’ha infringit cap precepte legal en la
modificació dels complements específic les llocs de treball  afectats per l’aplicació dels
fons addicionals, que la valoració dels llocs de treball afectats s’ha realitzat correctament
com ha quedat acreditat a l’acord del Ple 28 de novembre de 2019 i a l’Informe de la TAG
interina de 23 de gener de 2020, i que en definitiva, tant l’expedient administratiu tramitat
per  a  l’aplicació  dels  fons  addicionals,  com l’acord  de  Ple  28  de  novembre  de  2019
qüestionat han estat dictats i aprovats conforme a dret, en conseqüència la funcionària
que  subscriu  emet  INFORME  JURÍDIC  favorable  a  la  desestimació  del  recurs  i,  en
conseqüència formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Primer.  Desestimar íntegrament el  recurs de reposició interposat pel Sr. Àngel García
Bonafé  contra  l’Acord  del  Ple  de   28  de  novembre  de  2019,  pels  motius  exposats
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anteriorment. Confirmar íntegrament i declarar conforme a dret l’expressat acord de Ple
de data 28 de novembre de 2019

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat.

Inca, 20 de febrer de 2020. La TAG interina. Maria Antònia Ros Mulet. Vist i conforme. El
secretari. Guillem Corró Truyol

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN

Per la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de dia 24 de febrer
de 2020, va acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a la
consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació.”

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 Inca
i Proposta per les Illes (El Pi); dos (2) vots en contra del grup municipal d’Independents
d’Inca;  i  set  (7)  vots  d’abstenció  dels  grups  municipals  del  Partit  Popular,  Vox-Actúa
Baleares, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unides Podem.

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

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA

Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
adjudicar el contracte de serveis de teleassistència, de data 21 de febrer de 2020, que
transcrit textualment diu:

“PROPOSTA  DE  LA  REGIDORA  DELEGADA  DE  SERVEIS  SOCIALS  per  a
l’ADJUDICACIÓ  del  contracte  del  servei  de  teleassistència  domiciliària,  mitjançant
procediment obert i tramitació anticipada

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 i tramitació anticipada.

VIST que en la mateixa sessió es va acordar autoritzar (A) la despesa a futur amb càrrec
a  l’aplicació  pressupostària  000.2311.22724,  per  l’import  de  67.243,83  -€,  IVA inclòs,
corresponent a l’any 2020.

VIST que en data 30 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar l’acord
que es transcriu a continuació, relatiu a l’acceptació de la proposta d’adjudicació de la
Mesa de Contractació i el requeriment de la documentació per adjudicar al licitador que ha
presentat  l’oferta  més  avantatjosa  en  la  contractació  del  servei  de  teleassistència
domiciliària: ‘PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS PER A
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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, S.A.
- 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)

Antecedents

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:

 Servicios de Teleasistencia, SA (Atenzia).
 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.
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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: 

- 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.
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*  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 ofertats 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.
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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
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A.2. Certificació vigent segons la Norma específica de serveis per a l'autonomia per-
sonal. Gestió del Servei de Teleassistència UNE 158401 de l'Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) o altra certificació en vigor, equivalent a l'an-
terior, 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.
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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 va-
lorarà 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 licita-
dors/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, inde-
pendentment del tipus).

Entitat Oferta Puntuació

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

- 2  (dos)  detectors  de
caigudes

- 2 (dos) detectors de fuites
de gas

- 2  (dos)  detectors  de  foc  i
fum

2

CREU ROJA - 2  polseres  amb
geolocalització  i  alerta  de
seguretat

- 2 detectors de caigudes
- 2 detectors de fuites de gas
- 2 detectors de foc i fum

2
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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:

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

- 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
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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 Puntuaci
ó

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 Puntuaci
ó

ATENZIA Ofereix 4 dispositius tecnològics 1

CREU ROJA Ofereix 4 dispositius tecnològics 1

PUNTUACIÓ TOTAL

Entitat Criteri
A.1

Crit
eri
A.2

Criteri
A.3

Criteri
A.4

Criteri
A.5

Criteri
A.6

Criteri
A.7

Criteri
A.8

Criteri
A.9

TOTAL

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

CREU 
ROJA

20 20 5 5 2 0 1 0 1 54
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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, SA (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 de la  a) a la  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. 
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VIST que l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament. 

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  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 de la  a) a la  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.’

VIST que en data 12 de febrer  de 2020,  amb esmena de data 20 de febrer, l’entitat
SERVICIOS  DE  TELEASISTENCIA,  SA  complint  el  requeriment,  va  presentar  la
documentació justificativa dels requisits previs així com el document acreditatiu d’haver
dipositat la garantia definitiva per l’import de 24.000 €.

VIST l’informe favorable de fiscalització del règim de requisits bàsics núm. FPG.B04.002
emès per l’interventor municipal.

Per tot l’exposat, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, amb el Dictamen
previ de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, les següents  PROPOSTES
D’ACORD: 

PRIMERA. DECLARAR  VÀLIDA la  licitació  del  procediment  per  a  l’adjudicació  del
contracte  del  servei  de  teleassistència  domiciliària,  mitjançant  procediment  obert  i
APROVAR l’adjudicació del contracte a l’entitat SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA,
amb CIF núm. A80495864, per ésser la que ha presentat l’oferta més avantatjosa, baix les
següents condicions: 
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1.  Condicions  econòmiques:  el  contractista  percebrà  com  a  preu  del  contracte  els
següents preus unitaris oferts:

A)  Pel  servei  de  teleassistència  domiciliària  a  persona titular  del  servei:  11,49  €,  IVA
exclòs, més la quantitat de 0,46 € en concepte d’IVA (4 %), cosa que fa un preu unitari
total d’11,95 €.

B) Pel servei de teleassistència domiciliària a persona usuària beneficiària del servei amb
UCR addicional: 0,00 €.

C)  Pel  servei  de  teleassistència  domiciliària  a  persona  usuària  beneficiària  del  servei
sense UCR addicional: 0,00 €.

D’acord amb el que disposa la disposició addicional trenta-tresena de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per tractar-se d’un contracte en el  qual
l’empresari s’obliga a executar el servei de manera successiva i per preu unitari, sense
que el nombre total de prestacions incloses en l’objecte del contracte es defineixi amb
exactitud en el  moment de signar-lo, pel fet d’estar subordinades a les necessitats de
l’Administració, és fixa un pressupost màxim, el qual, d’acord amb el que disposen els
plecs de condicions, ascendeix a la quantitat de 83.200 €, IVA inclòs, anuals. Per tant,
aquest import és la despesa màxima que l’Ajuntament pot realitzar cada any, suposant
una despesa màxima de 499.200 €, IVA inclòs pels sis anys de duració total del contracte.

2.-  Condicions  tècniques: sense  perjudici  del  compliment  de  totes  les  prescripcions
previstes en el PCAP i en el PPT, el contractista, d’acord amb el previst en el Plec de
condicions,  executarà  a  càrrec  seu  i  sense  cap  cost  per  l’Ajuntament  les  següents
prestacions ofertes:

A)  Pla  de  formació  contínua  anual  del  personal  del  servei.  El  contractista  realitzarà,
d’acord amb la seva oferta, dues (2) activitats formatives, amb una durada de 20 hores
cada una d’elles, en matèries relacionades amb la intervenció objecte del contracte. 

B) Dispositius tecnològics a disposició de les persones usuàries del servei. El contractista
posarà a disposició de les persones usuàries del servei els següents dispositius oferts:

- Dues (2) polseres amb geolocalització i alerta de seguretat. 
- Dos (2) detectors de caigudes. 
- Dos (2) detectors de fuites de gas. 
- Dos (2) detectors de foc i fum. 

C) Organització de tallers sociosanitaris. El contractista organitzarà, d’acord amb la seva
oferta, dos (2) tallers sociosanitaris anuals, tant per les persones usuàries del servei com
per als seus familiars cuidadors en matèries relacionades amb l’objecte del contracte, amb
una durada de 2 hores cada un.

D) Posada en disposició del personal del Departament de Serveis Socials, d’acord amb la
seva oferta, quatre (4) dispositius tecnològics. 
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3. Duració del contracte: la duració del contracte serà de SIS (6) ANYS, a comptar des del
dia següent al de la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.

SEGONA.  DISPOSAR  (D) la  despesa  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
000.23101.2270606 per l'import de 64.412,90 €, corresponent a l’execució del contracte
durant l’any 2020.

Tenint en compte la plurianualitat del contracte, conforme al que estableix l'article 174 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’. 

TERCERA. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions inhe-
rents i derivades de l’execució del contracte en el pressupost de l’Ajuntament dels anys 2021
i següents, segons el següent detall:

ANY IMPORT IVA INCLÒS

2021 83.200 €

2022 83.200 €

2023 83.200 €

2024 83.200 €

2025 83.200 €

2026 18.787,10 €

Tot això sense perjudici del reajustament d’anualitats què es pugui produir.

QUARTA. FACULTAR el Sr. Batle per a la signatura del contracte. Atès que el present
contracte està subjecte a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, la
formalització del contracte no podrà tenir lloc abans de 15 dies hàbils des de la notificació
de l’adjudicació.

QUINTA. NOTIFICAR la present Resolució als licitadors i a l’adjudicatari i PUBLICAR-LA
en el perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Inca, 21 de febrer 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 24 de febrer de 2020 i s’eleva a la consideració
del Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.

Inca, 24 de febrer de 2020. El president de la Comissió. Virgilio Moreno Sarrió”
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Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

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

9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI  AMBIENT I  MODEL DE
CIUTAT  PER  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de
Ciutat per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, de
data 24 de febrer de 2020, que transcrit textualment diu:

“I. VIST l'expedient núm. 062019/33 relatiu a la tramitació i aprovació de la modificació de
l'Ordenança de circulació d'Inca a l’objecte de donar cobertura a noves situacions que no
s'hi contemplen o modificar-ne d'altres, en resulten els antecedents de fet següents:

1. Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 30 d’octubre de 2019, va
acordar sotmetre a consulta pública prèvia, conforme al que preveu l'article 133 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, la proposta de modificació de
diferents articles de l'Ordenança municipal de circulació.

No  obstant  això,  com  a  conseqüència  de  canvis  substancials  en  la  proposta  de
modificació, atès les instruccions establertes per la Direcció General de Trànsit respecte a
la circulació dels patins elèctrics (vehicles de mobilitat personal), es va comença de bell
nou la tramitació de la proposta de modificació.   

2. Per part del cap de la Policia d'Inca, es va emetre informe envers la necessitat de la
modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació d'Inca a l’objecte de donar cobertura a
noves  situacions  que  no  s'hi  contemplen  o  modificar-ne  d'altres,  el  qual  s'adjunta  al
present informe i del qual a continuació transcrivim un extracte: 

Sent una norma viva i  dinàmica, tot seguit es proposen diversos punts de reforma de
l'actual ordenança, que seguidament es motiven:

1.  Estacionaments  de  bicicletes.  La  proliferació  de  la  instal·lació  de  pàrquings   de
bicicletes obliga a regular-ne el seu ús per tal d’evitar disfuncions. Es fa necessari fixar un
temps màxim d’estacionament i facultar la Policia Local per tal de poder retirar aquelles
bicicletes  que  romanguin  estacionades  de  manera  indefinida  i,  així  mateix,  quan  li
manquin alguns elements que les facin inapropiades per circular per les vies públiques. 

2.  Patins, patinets, monopatins  i similars, així com vehicles de mobilitat personal. 
La nostra ordenança no recull aquesta realitat cada cop més present en les nostres vies. 
La proliferació de noves tecnologies aplicades a artefactes que la Llei de seguretat vial no
contempla com a vehicles a motor ni  ciclomotors, impedint la seva interacció amb les
restants usuaris de les calçades, fa que sigui precisa la seva regulació.
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Tampoc estan recollits les normes generals d’utilització dels patins, patinets, monopatins i 
similars, tot i tenir prevista sanció algunes conductes.  

3. Cantonades. La redacció de les successives normes respecte de l’estacionament a les
cantonades ha sofert  canvis  que han propiciat  certes  confusions a l’hora d’aplicar  un
mateix criteri.

Així, de l’antiga redacció del Codi de Circulació, que prohibia l’estacionament a menys de
5 metres de la cantonada, creuer o bifurcació, passàrem a la Llei de seguretat vial, amb
una redacció un tant ambigua, doncs prohibia estacionar en les interseccions i les seves
proximitats,  sense  més  detall.  Però  mancava  el  seu  desenvolupament  mitjançant  el
Reglament  general  de  circulació,  que  ho  regulà  en  el  següent  sentit:  prohibició
d’estacionament en les interseccions i en les seves proximitats si es dificultava el gir a
altres vehicles, o en vies interurbanes si es generava perill per falta de visibilitat.  
Per la seva banda, la nostra ordenança prohibeix l’estacionament en les cantonades si es
dificulta la visibilitat o la maniobra de qualsevol tipus de vehicle.

Com es pot observar, la prohibició d’estacionament en una cantonada en via urbana està
condicionada: 

1. Segons la norma estatal, a que dificulti el gir.
2. Segons la norma local, a que dificulti el gir o la visibilitat (circumstància aquesta darrera
que la norma estatal reserva únicament a les vies interurbanes).

A judici del sotasignat, una norma i una altra són inapropiades, puix si no es dificulta el gir,
s’ha d’entendre que es pot estacionar a qualsevol distància de la cantonada, inclús en el
mateix xamfrà, i no es té en compte, per exemple, l’obstaculització als vianants usuaris de
les  voravies.  D’altra  banda,  en  la  majoria  de  creuers  en  via  urbana  els  vehicles
estacionats dificulten en major o menor mesura la visibilitat, de manera que queda a la
lliure interpretació subjectiva de l’agent actuant.

Es  proposa,  doncs,  clarificar  la  redacció  prohibint  l’estacionament  en  la  mateixa
cantonada,  sempre  que  el  vehicle  sobresurti  de  la  façana o  del  vèrtex  del  xamfrà  o
obstaculitzi el pas dels vianants.

4. Estacionament en sentit contrari

El quadre de sancions de la nostra ordenança codifica la infracció que preveu l’article 90
del  Reglament  general  de  circulació  quan  disposa  que  en  vies  urbanes  els  vehicles
estacionaran al costat dret,  excepte en vies de sentit  únic, on també ho podran fer a
l’esquerra. 

D’aquest precepte es deriva que no està permès estacionar en sentit contrari al de la
marxa.

La literalitat de la nostra codificació,  però, tal  com es pot apreciar tot  seguit,  no dóna
cobertura a la infracció d’estacionar en sentit contrari al de la marxa en vies de sentit únic:
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‘R0900203.  Estacionar a la banda esquerra en sentit de marxa a via de doble sentit.’

Per tant,  es creu convenient  tipificar aquesta infracció,  tant  en el  codificat,  com en la
redacció de les prohibicions d’estacionament.  

5. Vehicles de flota

Existeix una realitat amb vehicles de flota que causen perjudici en les zones residencials
on estan radicades les empreses i que no té una regulació que permeti posar-hi remei.

En efecte, l’Ordenança, en desenvolupament del Reglament general de trànsit, preveu la
prohibició d’estacionament de vehicles objecte de venda, lloguer, exposició o reparació. 

No contempla, per tant, la realitat d’un important nombre de vehicles de flota que poden
tenir empreses radicades en zones residencials i  que ocupen bona part de les places
d’estacionament disponibles en via pública, amb el conseqüent perjudici per als veïnats
de la zona que veuen reduïdes notablement les possibilitats de trobar estacionament i les
lògiques queixes. 

Aquests perjudicis es causen tant en horari  de funcionament de l’activitat  com, i  amb
major mesura, fora d’aquest, on es poden arribar a comptabilitzar més de 10  vehicles de
flota en un sol tram d’illeta (aproximadament 100 metres).

La proposta que aquí es planteja s’enfoca a limitar la quantitat de vehicles de flota que es
poden estacionar simultàniament en un mateix tram de carrer, tant si aquests vehicles
estan retolats  com si  no,  cercant  la  mateixa proporció  d’ús de la  via  pública que els
residents. És a dir, una família pot tenir de mitjana dos cotxes que poden o no trobar-se
estacionats a les proximitats dels respectius domicilis; aquesta mateixa proporció és la
que es planteja per a les referides empreses, de manera que hagin de repartir els seus
vehicles entre els trams i carrers contigus al lloc d’ubicació de l’establiment amb un màxim
de 2 vehicles per tram. 

6.  Temps  màxim  d’estacionament.  La  nostra  Ordenança  preveu  un  temps  màxim
d’estacionament en un mateix lloc de 10 dies.

Aquesta circumstància no té en compte una realitat: un nombre important de residents
solen viatjar un pic per any als seus països d’origen per un període superior a aquests
deu dies, habitualment per un mes, deixant els seus vehicles estacionats durant aquest
període en un mateix lloc. També succeeix en casos de veïnats que durant les vacances
d’estiu viatgen a altres destins per espai superior a aquests deu dies.

Per tant, es considera adient augmentar aquest període fins als 30 dies.

7.  Estacionament  limitat  gratuït.   Un cop introduïda  la  zona d’estacionament  limitat
gratuït  en  la  darrera  reforma,  per  part  de  la  regidoria  de  mercats,  en  el  marc  de  la
reestructuració que s’ha fet respecte del mercat dels diumenges a la plaça del Bestiar, es
proposa que es reguli la zona d’estacionament de la plaça de la Font Vella com a Zona
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d'Estacionament  Limitat  Gratuït  durant  els  diumenges,  en  horari  de  funcionament  del
referit mercat, per tal de facilitar la rotació dels vehicles i afavorir l’accés al mercat.

A fi de possibilitar aquesta iniciativa, procedeix primer rectificar l'actual redacció de l'article
33 de  l'Ordenança Municipal de Circulació, puix suposa un obstacle per poder 
materialitzar aquest projecte.

Amb l’epígraf ‘Horaris’, l’article 33 del capítol VI: Ordenació i regulació d’aparcaments, 
Zones d’estacionament limitat gratuït, s’estableixen els següents horaris atenent a les 
necessitats comercials i dels residents: 

a. De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.00 hores.
b. Els dissabtes de 9.00 a 13.30 hores.

Com es pot observar, no es contempla un horari en diumenge, doncs no existia la previsió
que ara es planteja.

9. Càrregues  i  descàrregues.  La  redacció  actual  de  l'article  50  de  l’Ordenança
Municipal de Circulació permet la utilització dels càrregues i descàrregues, amb certes
condicions, als vehicles particulars.

Això  està  provocant  un  mal  funcionament  a  l’hora  de  disciplinar  aquestes  reserves,
habitualment  ocupades  per  vehicles  particulars  que  dificulten  l’activitat  normal  del
repartiment de mercaderies als comerços. 

Per altra banda, també causa disfunció la utilització de la reserva per furgonetes sense
que s’observi activitat de càrrega i descàrrega i superant el temps màxim permès, la qual
cosa  indica  que  es  fan  servir  principalment  com  a  estacionament.  En  aquest  sentit,
l’associació  de  transportistes  de  les  Illes  Balears,  principals  interessats  en  el  bon
funcionament  d’aquestes  reserves,  s’ofereixen  a  dotar  els  transportistes  de  discs  de
control  horari,  per tal  d’ajudar a la labor inspectora de la Policia Local.  Aleshores cal
incorporar en la nostra ordenança, talment com en l’apartat de les zones d’estacionament
limitat gratuït, l’obligatorietat d’indicar l’hora d’arribada a la reserva.

 9. Guals permanents. 
La demanda de fitons als guals per tal de dificultar la invasió parcial de les reserves ha
crescut  exponencialment,  obligant  a  la  creació  d’una  instrucció  tècnica,  delimitant  els
criteris de concessió així com a  la inclusió d’un preu públic en l’article 5 de l’Ordenança
fiscal.

Al mateix temps cal  aprofitar  per recalcar la necessitat  que un gual  permanent no es
consideri en vigor fins que no s’hagi senyalitzat de manera completa i satisfactòria, tant
pel que fa a la placa de gual com a la pintura  de la voravia.

10.  Zones de reserva. Aquest capítol, recollit en els articles 56 a 64 de l'Ordenança, no 
contempla tots els supòsits i necessitats actuals.
 
10.1.  D’una  banda,  al  marge  de  les  reserves  d’estacionament  per  a  persones  amb
mobilitat reduïda, hi ha una altra realitat que no requereix reserva d’estacionament però sí
d’espai per poder accedir a domicilis ubicats majorment al casc antic, en carrers i voravies
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estretes on els vehicles correctament estacionats dificulten l’accés als veïnats que per
algun motiu precisen de caminadors o cadires de rodes. En aquests casos, la reserva
precisada és de devers un metre i mig d’exclusió d’estacionament, davant del portal del
domicili  de  la  persona  amb  les  referides  dificultats  de  mobilitat,  reserva  que  tindria
vigència mentre s’acreditàs la necessitat. 
Aquesta nova regulació tendria cabuda en l’article 58, afegint un quart punt.

10.2. D’altra banda,  a diferència de les parades per al  transport  públic,  no hi  ha una
regulació específica per a les reserves d’autocars de transport discrecional, activitat  que
és una realitat especialment interessant per a les empreses del sector de la pell i que
genera dubtes respecte a la seva autorització i manteniment. 
Aquesta nova regulació podria tenir cabuda en l’article 59, creant el punt 1 per recollir la
regulació actual, i el punt 2 per a la nova regulació.

11. Activitats de càrrega i descàrrega en zona de vianants
En  reunions  mantingudes  amb  les  associacions  de  comerciants  i  transportistes,  s’ha
acordat ampliar els horaris destinats a la càrrega i descàrrega de mercaderies.

D’altra banda, l'actual Ordenança regula uns determinats horaris en què es permet que
els residents puguin efectuar operacions de càrrega i descàrrega, la qual cosa dificulta
enormement  el  desenvolupament  normal  de  l’activitat  domèstica  com  n’és  el  fet  de
l’acompanyament de persones majors o malalts, la descàrrega d’aliments, etc., per la qual
cosa es considera adient que aquesta activitat, en comptes d'estar subjecta a un horari,
ho  estigui  a  la  premissa  de  fer-ho  en  qualsevol  moment  però  pel  temps  mínim
indispensable. 

12.  Trasllat  de  vehicles  al  dipòsit.  L’article  90  de  l’Ordenança,  referit  al  dipòsit  de
vehicles, preveu la possibilitat que els conductors infractors puguin ser ells mateixos, o
persona designada, els que condueixin els vehicles fins al dipòsit municipal.

Aquesta  possibilitat  ha  de  ser  eliminada  en  ordre  a  garantir  la  seguretat  jurídica  i
l’eficiència de l’actuació municipal. 

13.  Préstec de senyalització. La previsió que es fa la disposició addicional primera de
l’Ordenança, referida a la sanció de 200 euros per no tornar la senyalització prestada per
l'Ajuntament, no té reflex en el quadre de sancions, per la qual cosa se la hi incorpora.
Així  mateix  es  modifica  la  seva  redacció  per  reforçar  l’actuació  municipal  en  cas
d’incompliment. 

14.  Mesures  reeducatives  per  als  menors.  Sembla  interessant  explorar  la  via
reeducadora  en les  infraccions comeses pels  menors  d’edat,  bé  per  mitjà  de  serveis
d’interès comunitari, bé a través de cursos formatius de comportament i conscienciació.
Per això, cal  obrir  una previsió en la pròpia ordenança que pugui  ser desenvolupada
reglamentàriament  quan  es  consideri  oportú.  Es  proposa,  doncs,  crear  una  nova
disposició addicional que ho contempli.  

En concret, el canvis afecten als següents articles de l'Ordenança:
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- Afegir el punt 4 a l’article 18, per tal de regular l’ús dels pàrquings de bicicletes.
- Crear  l’article  18  bis,  denominat  patins,  patinets,  monopatins  i  similars,  amb les

normes generals d'ús i prohibicions.
- Crear l'article 18 ter, denominat Vehicles de mobilitat personal i  cicles de més de

dues rodes, a continuació de les normes generals per a bicicletes, patins i similars,
regulant les zones on es permet la seva circulació i el mode de fer-ho, incorporant  la
tipificació de les infraccions al quadre de sancions.

- Modificar  la  redacció  dels  epígrafs e):  cantonades;  i  s):  temps  màxim
d’estacionament, de l’article 25. 

- Afegir  l’epígraf x) a l’article 25, per recollir la infracció de l’estacionament en sentit
contrari al de la marxa. 

- Afegir un tercer punt a l’article 29 per limitar el nombre de vehicles de flota per trams
de carrer.

- Es crea un nou epígraf, el c), a l’article 33, per incorporar l’horari dels diumenges.
- Es crea un nou epígraf, el C), de l’article 45, denominat ‘FITONS’. 
- Es modifica l’article 50 referit als càrregues i descàrregues, on s’elimina la possibilitat

d’ús als particulars, s’exigeix l’anotació de l’hora d’arribada i es regulen els horaris
estàndards.

- A  l’article  56,  es  canvia  la  redacció  de  la  relació  de  les  zones  de  reserva,
concretament l’epígraf 2, per afegir l’expressió ‘o d’accés’; i l’epígraf 3, per afegir el
transport discrecional. 

- S’afegeix un nou epígraf a l’article 58, el  d),  per regular les reserves d’accés als
habitatges.  

- L’article 59 es divideix en dos epígrafs, sent el número 1 per a l’actual redacció i el
número 2 per a la nova regulació de reserves per al transport discrecional.

- S’adeqüen els horaris de càrrega i  descàrrega per a transportistes i residents en
zona de vianants.

- Es modifica l’article 90, per eliminar la referència al desplaçament dels vehicles al
dipòsit pels particulars.

- Es modifica la redacció de la disposició addicional primera.
- Es crea la Disposició addicional segona per possibilitar la regulació de la substitució

de sancions a menors per mesures reeducatives. 
- S’incorporen les modificacions o noves infraccions al quadre de sancions.

3. L'Ajuntament d'Inca va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 98, de 16
d'agost de 2001, l'Ordenança municipal de circulació, i  les modificacions posteriors de
l'article 25, apartat 24, en el BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2002; i la dels articles del 30
al 40; article 89;  article 98, apartats 1 i 3; article 101, apartat 6;  article 102, apartats 1 i 3;
disposició addicional primera; i l'Annex al quadre de sancions, en el BOIB núm. 78, de 27
de juny de 2017.

Davant la necessitat d’introduir diversos canvis en l'Ordenança, concretament als efectes
de possibilitar la regulació de l’estacionament limitat gratuït també en diumenge, en horari
del mercat temporal que es du a terme en la plaça del Bestiar; clarificar millor la prohibició
d’estacionament en les cantonades i el temps màxim d'estacionament en un mateix lloc;
contemplar la reserva per facilitar l’accés als immobles; regular la figura dels vehicles de
mobilitat personal i modificar les previsions respecte dels càrregues i descàrregues, entre
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d'altres;  aquesta  corporació  considera  adient  que  l'Ajuntament  d'Inca  procedeixi  a  la
modificació de l'Ordenança.

4. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 28/11/2019, es va aprovar de forma
inicial  la  modificació  de l'Ordenança municipal  de circulació,  per  introduir  les mesures
esmentades.

No obstant això, com a conseqüència de la instrucció emesa per la Direcció General de
Trànsit en relació amb la regulació dels vehicles de caràcter personal, ha estat necessari
dur  a  terme  una  nova  redacció  de  la  modificació  amb  compliment  de  la  instrucció
esmentada. 

5. En  compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present
modificació de l'Ordenança que ara es tramita ha estat sotmet-sa 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. L'article 25 de la Llei 7/1985 de base de règim local, estableix que les ajuntaments
tenen competència en matèria de circulació viaria a l'àmbit del seu municipi.

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 allò 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,  cal  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 al més realista possible per
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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 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.

D’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 a l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals
serà necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre 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.  DEIXAR sense efectes  l'acord  de Ple  de dia  28 de novembre de 2019,  relatiu  a  la
modificació de l'Ordenança municipal de circulació d'Inca, atès l'exposat a la part expositiva
del present informe-proposta. 

2.  APROVAR  inicialment  la  modificació  de  l'  ORDENANÇA  MUNICIPAL    SOBRE    DE
CIRCULACIÓ D'INCA A L’OBJECTE DE DONAR COBERTURA A NOVES SITUACIONS
QUE NO S'HI CONTEMPLEN O MODIFICAR-NE D'ALTRES.

3. SOTMETRE a informació pública pel termini de  30 dies la proposta de modificació de
l'  ORDENANÇA MUNICIPAL   SOBRE   DE CIRCULACIÓ D'INCA A L’OBJECTE DE DONAR
COBERTURA A NOVES SITUACIONS QUE NO S'HI CONTEMPLEN O MODIFICAR-NE
D'ALTRES, 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 allegacions i/o suggeriments. En el cas que no es presentàs
cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la proposta d'ordenança
municipal.  

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals de Socialistes d'Inca, Independents d’Inca, MÉS per Inca, Proposta per les
Illes Balears (El Pi) i Unidas Podemos; i sis (6) vots d’abstenció dels grups municipals del
Partit Popular, Vox actúa Baleares i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
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10.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I  MODEL DE
CIUTAT PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL PGOU

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de
Ciutat per aprovar inicialment la Modificació núm. 10 del PGOU, que transcrit textualment
diu:

“INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal en relació amb l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 10 del PGOU
d’Inca   consistent   en el canvi de qualificació de zona de casc antic a sistema viari públic
situat entre el carrer de l'Om i el carrer de na Ferrilla (prolongació del tram de carrer per
connectar  amb  la  plaça  del  Mercat)  ,    perquè  s’elevi  a  la  decisió  del   PLE  DE
L’AJUNTAMENT  

I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 10 de PGOU d’Inca,
relativa al canvi de qualificació de casc antic a sistema viari públic situat entre el carrer de
l'Om i el carrer de na Ferrilla. (prolongació del tram de carrer per connectar amb la plaça
del Mercat); en resulten els antecedents de fet següents: 

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

2.  Tal com s’indica en la memòria del PGOU d’Inca, en relació amb el casc antic d’Inca, el
Pla Territorial estableix com operació estratègica la rehabilitació i millora dels accessos i la
qualitat urbana d’Inca amb els següents objectius:

— Actualització de l’estudi de l’edificació i de les tipologies existents.

— Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir.

— Demolir elements arquitectònics inadequats.

— Adequar les ordenances d’edificació a les tipologies de l’edificació tradicionals.

— Creació de mecanismes per fomentar les operacions de rehabilitació d’edificis 
protegits. — Definició d’àmbits urbans que cal protegir.

— Millorar l’accessibilitat rodada i de vianants.

— Recuperar espais públics d’interès.

— Proposar usos i equipaments dinamitzadors de la recuperació del nucli antic.

A tal efecte, delimita una Àrea de Reconversió Territorial, del Centre Històric d’Inca, en els 
plànols d’ordenació de l’annex del PTM. ART 12.2 Centre Històric d’Inca.

D’altra  banda,  en  el  punt  5è.  de  l’art.  40  estableix  que  fins  que  no  es  produeixi  el
desenvolupament  reglamentari  esmentat  en la  disposició  addicional  segona de la  Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les directius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures
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tributàries,  els  plans  de  reconversió  territorial  i  els  projectes  de  millora  territorial  es
formularan  mitjançat  plans  especials  que  hauran  de  ser  aprovats  definitivament  pel
Consell Insular de Mallorca.

Amb la finalitat  de garantir  el  compliment dels objectius del Pla Territorial  i  mentre no
s’hagi aprovat el pla especial del centre històric, l’Ajuntament d’Inca ha realitzat l’estudi i
catalogació  del  centre  històric  d’Inca,  mitjançant  la  fitxa  ambiental  H004,  inclosa  dins
l’aprovació  inicial  del  Catàleg  d’elements  d’interès  artístic,  ambiental  i  patrimoni
arquitectònic del terme municipal d’Inca.

Mitjançant aquesta catalogació es preserven les característiques històriques que 
defineixen el casc històric d’Inca.

La fitxa ambiental del casc històric és el punt de partida per la redacció del pla especial
del Centre Històric.

En la fitxa H004, es donen per complits els següents objectius:

— Actualització de l’estudi de l’edificació existents.

— Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir.

— Creació de mecanismes per fomentar les operacions de rehabilitació d’edificis 
protegits. — Definició d’àmbits urbans que cal protegir.

— Millorar l’accessibilitat dels vianants.

La  resta  del  objectius  de  l’àrea  de  reconversió  territorial,  juntament  amb  el
desenvolupament de la fitxa, formaran part del Pla Especial.

D’altra banda, el Ple municipal de l’Ajuntament d’Inca celebrat en data 28 de febrer de
2019 va ser declarat com a ARRU, Àrea de Regeneració i Renovació Urbana una zona
del casc antic incloent els carrers l’Om i na Ferrilla, ja que es tracta d’un àmbit que es
troba en el seu conjunt a una situació de major degradació respecte a altres zones de la
ciutat. 

És per això necessari adoptar mesures que ajudin a millorar la qualitat urbana d’aquesta
zona, i és la millora de la connectivitat i de l’accessibilitat una actuació dinamitzadora i
recuperadora del nucli antic. 

4. L’àmbit de l’actuació de la present modificació puntual (en endavant MP) se situa al
centre urbà de la ciutat d’Inca, concretament als edificis situat dins de l’illa delimitada pels
carrers de na Ferrilla i carrer de l’Om.
Les parcel·les estan classificades com a Casc Antic (CA), essent una zona d’ordenació 
per alineació de vial.

Las parcel·les afectades són les següents:

 Carrer de na Ferrilla núm. 22, ref. Cadastral 2569223DD9926N, amb una superfície
de parcel·la de 72,96 m2, edificada en planta baixa amb un magatzem amb antigui-
tat superior a 100 anys que el seu portal està catalogat amb un grau de protecció
C.

 Carrer de l’Om núm. 17, ref. cadastral 2569215DD9926N, amb una superfície de
parcel·la de 66,89 m2,  edificada en planta baixa, planta primera i planta segona
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amb una construcció de més de 100 anys d’antiguitat amb obres de rehabilitació in-
acabades de superfície total construïda de 178 m2.

 Carrer de l’Om núm. 19, ref. cadastral 2569214DD9926N, amb una superfície de
parcel·la de 66,85 m2, sense edificar.

5. Pel serveis tècnics municipals s'ha duit a terme la redacció de la present modificació pun-
tual del PGOU d'Inca, essent la número 10, on es proposa la creació d'un nou sistema viari
que afecta el carrer de l'IOm i de Ferrilla amb l'objecte de connectar el casc antic que repre-
senta la barriada de Sant Francesc i la plaça de l'Aigua amb la plaça del Mercat. El nou sis-
tema viari s'estableix sobre una superfície total de 206,70 m2 i afecta les edificacions exis-
tents  en  les  parcel·les  cadastrals  2569223DD9926N,  2569215DD9926N  i
2569214DD9926N amb una superfície construïda d'uns 247 m2.

 
Fonaments de dret 

Primer. Respecte a la conveniència, oportunitat i justificació de la modificació puntual.

L’objecte de la modificació és el canvi de qualificació de les parcel·les 2569223DD9926N,
2569215DD9926N i 2569214DD9926N qualificades com a casc antic en sistema viari, per
millorar la connectivitat i l’accés al cas antic d’Inca.

Aquesta actuació és necessària en el marc dels objectius del Pla Territorial de Mallorca
per al barri antic d'Inca; la rehabilitació i millora dels accessos i la qualitat urbana d’Inca, ja
que l'actuació proposada millora notablement l'accessibilitat  i  connectivitat  del  barri  de
Sant Francesc d'Inca amb el centre per als vianants de la ciutat, accedint directament a la
plaça del mercat municipal.

Igualment en el ple municipal celebrat en data 28 de febrer de 2019 aquesta zona, inclo-
ent els carrers l’Om i Ferrilla, va ser declarat com a ARRU, Àrea de Regeneració i Reno-
vació urbana, ja que es tracta d’un àmbit que es troba en el seu conjunt, a una situació de
major degradació respecte a altres zones del casc antic, atès que es tracta de barriades
que se situen fora de la zona comercial i d'oci de la ciutat, i amb un extracte social molt
heterogeni. 

Tal com s’indica al acord de delimitació i declaració d’ARRU, aquest àmbit de la ciutat es
la que presenta, a l'actualitat, una major degradació en el seu conjunt (carrers i habitat -
ges), on es fa necessari dur a terme important un refor  econòmic i social. Es tracta d'unaçç
zona que amb el pas dels anys s’està deteriorant, cosa que la fa menys atractiva tant a
veïns com a visitants. Amb aquesta delimitació es pretén posar les bases per iniciar un
procés de revitalitzar i d’integració d'aquests espais, millorant la seva habitabilitat i dur a
terme actuacions d'esponjament,  mitjançant la intervenció en solars,  en espais urbans
que actuen com a barrera, així com en les façanes i interiors dels habitatges on sigui ne -
cessària la seva rehabilitació i conservació.
L’actuació proposada es troba dins els objectius de regeneració i renovació urbana, sent
la millora de la connectivitat una actuació dinamitzadora i recuperadora del nucli antic.
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De les parcel·les afectades, la parcel·la situada al carrer de l'Om, núm. 19, està sense edi -
ficar, en la parcel·la situada al carrer de na Ferrilla, núm. 22, està pendent d'executar la
demolició de l'edificació existent a excepció de la part de la façana catalogada i la parcel-
la situada al carrer de l'Om, núm. 17, es troba amb obres a mitjà executar, i se n’han exe-
cutat únicament l'estructura, cobertes i tancament d'un edifici d'habitatges.

En totes les parcel·les estan en tramitació llicències de construcció d'edificis d'habitatges,
però actualment es troben paralitzades i cap de les construccions existents són habitables
en el seu estat actual.

A més, cal dir que de les llicències, a excepció de la llicència de demolició es troben en si-
tuació de caducitat. 

És, per tant, oportú abans que s'executi la construcció dels edificis d'habitatges projectats
procedir amb la modificació de la qualificació de les parcel·les.

Segon. Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.

1.  L'Ajuntament,  en  l'exercici  de  les  seves  competències  en  matèria  de  planejament
urbanístic que l'atorga l'article 25.2.a) de la Llei 7/1986, de bases de règim local, ha impulsat
la present modificació puntual del PGOU, atès que considera que es donen els requisits de
conveniència  i  oportunitat,  els  quals  queden  motivats  i  contrastats  a  la  memòria  de  la
modificació en qüestió.  

2. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
i l'article 153 del Reglament general de desenvolupament de la LOUS, regula la competència
per a l’aprovació del planejament. 

En  el  cas  que  ens  ocupa,  atès  que  es  tracta  d’una  modificació  de  determinacions  no
estructural  i  detallada,  la  competència  per  a  la  seva  aprovació  definitiva  correspon  a
l'Ajuntament. 

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

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

A  l’efecte  del  seu  compliment,  s’adjunta  en  document  apart  un  informe  i/o  certificat
municipal amb els propietaris afectats per la Modificació puntual.
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D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert a l’article 59 de la LUIB i 171 del
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió al no constituir
una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de
les determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com de les disfuncions
derivades  de  l’esgotament  de  la  capacitat  del  pla  per  necessitats  reals  de  sòl  per
determinats usos i activitats econòmiques.

Finalment, també serà d'aplicació allò 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, així com la normativa bàsica estatal en
matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol. En aquests sentit, es considera que la present
modificació  de  planejament  no  està  subjecta  al  procediment  d'avaluació  ambiental
estratègica, atès l’escassa i/o nul·la incidència ambiental de la modificació de planejament,
d'acord amb la justificació que es motiva a la memòria de la present modificació i a l'informe
tècnic municipal. 

En  conseqüència,  la  present  Modificació  no  està  subjecta  al  procediment  d’avaluació
ambiental  estratègica,  la  qual  cosa implica que s'haurà de sol·licitar  en els  termes que
preveu l'article  9.5  de la  Llei  12/2016,  modificada per  la  Llei  9/2018;  tota  això,  atès la
suspensió pel Tribunal Constitucional de l'article 9.4 de la llei esmentada.   

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

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

II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c)  i  e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local, de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del  Reglament d'organització,  funcionament i  règim jurídic de les corporacions
locals de 28 de novembre de 1986, el  lletrat  municipal  que subscriu sotmet el  present,
Informe-Proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

45



1. APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació puntual núm. 10 de PGOU d’Inca,
consistent en el canvi de qualificació de zona de casc antic a sistema viari, situat entre el
carrer de l'Om i el carrer de na Ferrilla (prolongació del tram de carrer per connectar amb
la plaça del Mercat).

2. SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta cinc dies (45 dies), mitjançant
anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió
de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació
puntual  i  el  document  d’avaluació  ambiental  estratègica  ordinària;  poden  examinar
l'expedient  a  l’Àrea  d'Urbanisme  d'aquest  Ajuntament  per  formular  els  suggeriments  i
al·legacions que es considerin oportunes.

3. SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos
que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació puntual. 

4. SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears que la present proposta
de Modificació puntual quedi no subjecte al procediment d'avaluació ambiental estratègica,
d'acord amb el previst a l'article 9.5 de la Llei 12/2016, de 9 d'agost, d'avaluació ambiental de
les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2018. 

5. SOL·LICITAR els informes corresponents a les administracions públiques que es puguin
veure afectades per la present Modificació puntual de planejament, conforme previst l'article
55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.      

6. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a
conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats."

Seguidament es passa a votar el Dictamen i  n'esdevé el següent resultat: denou (19) vots
a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, Partit Popular, MÉS per Inca, Vox-
Actúa  Baleares,  Proposta  per  les  Illes  Balears  (El  Pi),  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía-Inca,  i  Unidas  Podemos  PODEM  (PODEMOS-EUIB);  i  dos  (2)  vots
d'abstenció del grup municipal d’Independents d'Inca-INDI.

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

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS D'INCA RELATIVA A L'ANTIC
CENTRE D'ESPECIALITATS DEL BLANQUER

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: denou (19) vots
en  contra  dels  grups  municipals  de  Socialistes  d'Inca,  Partit  Popular,  MÉS per  Inca,
Proposta per  les Illes Balears (El  Pi),  Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía-Inca,  Vox
actúa Baleares i Unidas Podemos PODEM (PODEMOS-EUIB); i dos (2) vots a favor del
grup municipal d’Independents d'Inca-INDI.

El Sr. García manifesta que aquest punt va anar a l’anterior sessió plenària, però que no
es va votar a favor la inclusió dins l’ordre del dia, i que de cara al present Ple va decaure
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el  seu  interès  per  dur-la-hi.  Manifesta  que  ni  tan  sols  l’han  registrada  en  el  registre
d’entrada de l’Ajuntament, ni l’han passada per Comissió.

Intervé  el  Sr.  Batle.  Indica  que vol  que consti  a  l’acta  que en el  moment  que es  va
anunciar a la Comissió el Sr. García no hi era present, però que sí hi era un membre del
seu grup i que va quedar clar que s’anunciava aquesta moció. A més, es va demanar si
s’anunciaven aquestes mocions i va quedar clar, però, si no la volen debatre, no hi ha cap
problema.

El Sr. García respon que sí que hi ha un problema, ja que a l’acta de la Comissió no figura
que la Sra. Navarro hagués dit alguna cosa. Les hi han remès avui dematí i com que ella
tenia aquesta preocupació ho han mirat i allà no consta res.

El Sr. Batle comenta que hauran de passar la cinta. El Sr. Secretari manifesta que poden
comprovar la cinta.

Intervé la Sra. Navarro. Explica que allò que va passar a aquesta comissió va ser que
reiteradament se li va demanar si presentarien alguna moció. La Sra. Navarro explica que
ella va dir que els Independents d'Inca ja havien anunciat que en presentarien a les altres
Comissions,  i  que posteriorment  el  Sr. Pol  va intervenir  i  va  començar  a explicar  les
mocions del grup Independents d'Inca. Comenta que ella es va dirigir al Sr. Pol per dir-li
que no feia falta, que ella ho sabia explicar, però que no les va ni anomenar ni explicar,
per tant no es pot dir que sí.

El Sr. Batle diu que no vol crear un problema, que si no les volen dur que no les duguin i ja
està,  que  les  poden  retirar.  Insisteix  que  ells  varen  entendre  que  el  grup  municipal
Independents d'Inca les volia dur, i que a més a més hi ha el secretari que ho pot dir.

El Secretari manifesta que ells ho varen interpretar d'aquesta manera.

La Sra. Navarro insisteix que ho va dir el Sr. Pol i no la Sra. Navarro. Manifesta que hi ha
una diferència.

El Sr. Batle respon que no entraran en cap problema. 

Intervé el Sr. Garcia per dir que no volen fer una discussió on no ha d'existir, simplement
el seu grup entén que no te cap intenció de presentar-les aquí, en aquesta situació i ho
manifesta. Conclou dient que no volen polemitzar res més.

Finalment la moció no és objecte de debat i queda damunt la taula.

12.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

Aquesta moció, pel mateix motiu que l’anterior, queda damunt la taula.
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13.MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT  POPULAR  DE  SUPORT  ALS
PAGESOS DE LES ILLES BALEARS

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

El Sr. Batle comenta que hi ha hagut una feina de grups perquè aquesta moció sigui una
declaració institucional de tots els partits polítics.

Seguidament cedeix la paraula al ponent de la moció, al Sr. Sánchez, el qual explica el
motiu pel qual es fa institucional. 

El Sr. Sánchez informa que a proposta de l'equip de govern se'ls hi va fer la proposta de
fer-ho de manera institucional. Que varen estar parlant amb el Sr. Frontera, i que varen
considerar  que  les  modificacions  allò  que  feien  era  enriquir  la  moció,  tant  a  la  part
expositiva com a la part dels acords, -dient que de fet s'han incorporat- i per tant estan
totalment d'acord a que es faci institucional.

Finalitzades les intervencions dels grups polítics, es passa a votar l’esmena proposada
perquè sigui una declaració institucional i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els  reunits  consideren  la  declaració  institucional  de  data  27  de  febrer  de  2020,  que
transcrita textualment diu:

"Fa anys que el sector primari espanyol arrossega múltiples problemes estructurals que
de forma contínua han estat  denunciats  per  part  dels  seus professionals;  com ara la
pujada dels costos de producció i de les assegurances agràries, la reducció dels preus i/o
la  manca  de  relleu  generacional.  La  situació  de  crisi  ha  esdevingut  insostenible.
Agricultors i ramaders han arribat al seu límit i es manifesten per tota Espanya amb el
lema “Agricultors al límit” per fer visible la precària situació que es viu al camp i reivindicar
solucions efectives que facin possible la seva continuïtat i viabilitat.

Les organitzacions agràries  de les Illes  Balears (Asaja,  Unió de Pagesos i  UPA)  han
manifestat el seu suport i adhesió a aquestes mobilitzacions, tota vegada que l’activitat
agrícola-ramadera de Balears es troba en una situació agreujada pels sobre costos de la
insularitat, que en conjunt són entre un 20 i 25 per cent superiors als de la península per
les limitacions del territori a una regió insular, la pressió urbanística que suporta i també
les dificultats de l’agricultura de regadiu.

La greu crisi de rendibilitat és un dels principals cavalls de batalla del sector. Agricultors i
ramaders han de rebre un preu just pels seus productes i, així, aturar la pèrdua de poder
adquisitiu que, any rere any, s’agreuja degut, també, als elevats costos de producció. 

Només el darrer any, el poder adquisitiu dels productors ha caigut un 9%. Per aquest
motiu, exigeixen una major participació en el control de la cadena de distribució per tal
d’equilibrar els preus que reben enfront dels distribuïdors i els preus finals que paguen els
consumidors.
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Una altra de les reivindicacions del sector va en la línia de la negociació i consecució
d’una reforma de la Política Agrària Comú (PAC) europea 2021-2027 més justa i  que
tingui més en consideració als professionals del camp. Es manifesta, també, el rebuig a la
retallada d’ajuts procedents de la Unió Europea, així com als obstacles a les exportacions
i aranzels comercials.

La  feina  d’agricultors  i  ramaders  és  molt  valuosa  per  la  seva  importància  en  l’àmbit
econòmic,  social,  territorial  i  ambiental.  En  aquest  sentit,  és  necessària  una  major
conscienciació de la ciutadania respecte a l’enorme paper que juga la pagesia, com també
ho és reconstruir un imprescindible pacte social camp-ciutats. La ciutadania, a més, juga
un paper destacat en tant que, a l’hora de comprar, pot contribuir a la creació de riquesa
en el medi rural- cada vegada més amenaçat- mitjançant l’adquisició de productes de la
terra, tot garantint la seguretat alimentària.

El  ple  de  l’Ajuntament  d’Inca  vol  recollir  la  preocupació  manifestada  per  part  dels
agricultors i ramaders de les Illes Balears i de tota Espanya, en general, i donar suport a
les seves justes reivindicacions. Per tant,  es considera urgent la posada en marxa de
mesures que resolguin la greu situació que pateix el camp.

Per tot això, i atesa la magnitud de la problemàtica que sofreix el sector primari a les Illes
Balears i a la resta d’Espanya, el ple de l’Ajuntament d’Inca:

Primer.- Manifesta la seva preocupació davant la greu problemàtica estructural que viu el
sector agrari i ramader a les Illes Balears i a la resta d’Espanya i dona tot el seu suport a
les reivindicacions anteriorment assenyalades en aquesta declaració.

Segon.- Insta el Govern de l’Estat a mantenir una via de diàleg permanent i continu amb
tots els agents implicats en el sector per acordar continguts, establir mètodes de treball i
posar terminis de compliment.

Tercer.- Insta al Govern de les Illes Balears a definir i consensuar amb al Consell Agrari de
Balears,  els  Consells  insulars  i  les  organitzacions professionals agràries  les mesures,
estímuls i ajudes específiques adreçades a donar valor al producte local de Balears i de
suport als pagesos de les Illes, amb l’execució d’aquestes mesures i actuacions. Algunes
d’aquestes actuacions podrien ser campanyes de promoció i difusió del producte local de
Balears, segell de qualitat com a producte en origen de “quilòmetre zero”, acords amb les
associacions empresarials del sectors d’hoteleria i restauració per fomentar el consum de
productes locals als hotels i restaurants, campanyes informatives adreçades als visitants,
noves línies de col·laboració amb les cooperatives agràries i  les societats agràries de
transformació (SAT) per afavorir la comercialització del producte local i de proximitat i la
dotació de pressupost i personal de la Direcció General de Sobirania Alimentària per dur a
terme programes de suport al producte local i als professionals del sector  . 

Quart.-  Insta  al  Govern  de  les  Illes  Balears  a  aplicar,  amb caràcter  immediat,  el  Pla
Estratègic per al Sector Ramader de les Balears, per evitar la seva desaparició i donar
viabilitat a les explotacions ramaderes de l’arxipèlag.
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Cinquè.- Insta el Govern de l’Estat a desenvolupar la Llei 1/2018 de mesures urgents per
a la  sequera amb la finalitat  d’aconseguir  tarifes elèctriques més competitives;  ja que
possibilitaria la contractació de diferents potències dins d’un mateix any.

Sisè.- Demanda que el Govern de l’Estat reconegui les peculiaritats del camp balear a
l’hora de formular solucions específiques que tinguin en compte els sobrecostos derivats
de la insularitat (doble o triple en els casos de Menorca, Eivissa i Formentera).

Setè.- Insta al Govern de l’Estat a no acceptar cap rebaixa al pressupost de la PAC del
nou període i a dur a terme les negociacions pertinents per tal  que a la PAC del nou
període s’estableixin  les  mesures compensatòries  per  els  costos  de la  insularitat  que
patim a les Illes Balears."

Seguidament se sotmet a votació la declaració institucional i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la declaració institucional de suport als
pagesos de les illes balears

14.MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA DE REBUIG A L'AMPLIACIÓ
DE L'AEROPORT DE SON SANTJOAN

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.

Els reunits consideren la Moció de data 17 de febrer de 2020, que transcrita textualment
diu:

“Actualment, tot un seguit de projectes d’obra a l’Aeroport de Son Santjoan, estan en trà-
mit ambiental davant la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB). Aquests
projectes estan previstos en el DORA (Document de Regulació Aeroportuària DORA 2017-
2021 aprovat pel Consell de Ministres) i que estan en el marc del Pla Director de l’Aero-
port de Palma.

Durant les darreres setmanes ha sortit a la llum que aquestes obres estan en licitació des
de fa mesos, quan encara, a dia d’avui (en el moment de redacció de la present iniciativa)
i des del passat 20 de gener de 2020, l’informe d’impacte ambiental està en exposició pú-
blica. Un fet que rebutjam perquè, com a mínim, impliquen una falta d’ètica i transparència
d’un entitat empresarial amb participació pública majoritària (51 %). Aquestes obres estan
generant una resposta civil i institucional, i l’obscurantisme d’AENA no contribueix que la
societat  i  la  ciutadania  puguin  articular  una exposició  argumental  adequada  quan les
obres ja estan en licitació i, a l’hora, en exposició pública pel preceptiu informe ambiental.

La societat civil mobilitzada de Mallorca, representada entre d’altres per les entitats ecolo-
gistes i els sindicats, ja ha manifestat el seu rebuig a aquesta obra innecessària, despro-
porcionada i no ajustada a les necessitats de l’illa, la seva economia i el benestar dels que
hi vivim.
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La suma de les obres actuals –obres adjudicades i d’altres pendents d’informe ambiental–
té un cost de 260 milions d’euros. Un pressupost d’obra que exclou, una vegada més, me-
sures de compensació per les zones afectades per l’Aeroport, especialment el Pla de Sant
Jordi. Aquestes obres –la majoria qüestionades en conjunt o parcialment per les diferents
entitats i plataformes ecologistes, partits polítics i el propi Govern de les Illes Balears– im-
pliquen una inversió en infraestructures a les Illes que no és prioritària, ni tan sols recla-
mada per cap agent social. Amb aquesta xifra es podrien fer, per exemple, inversions tan
importants i urgents com la depuradora de Palma, el Tren de Llevant, mesures compensa-
tòries al Pla de Sant Jordi (protecció de zones humides, entorn naturalitzat, integració pai-
satgística de les instal·lacions, reducció de renous i altres molèsties als veïns, etc.) i enca-
ra quedarien fons disponibles per altres projectes de mobilitat o del cicle de l’aigua: abasti-
ment, sanejament i depuració. 

AENA, com a empresa de titularitat majoritàriament pública, i el Govern de l’Estat espa-
nyol no poden seguir girant l’esquena a les Illes ni a la declaració d’emergència climàtica, i
han d’implicar-se directament en el canvi cap a un model de mobilitat sostenible. Enlloc
d’apostar per l’ampliació d’aparcament, AENA podria estudiar participar la creació d’un
tramvia que arribi a l’aeroport així com col·laborar amb els operadors de transport públic
de Mallorca –el TIB i l’EMT– per fer més accessibles les instal·lacions al marge del vehicle
privat (La línia de l’aeroTIB que connecta Inca amb l’aeroport és una molt bona proposta
que el Govern de les Illes Balears va posar en marxa la passada legislatura, però hauria
de tenir horaris més amples i una freqüència més alta).

Diferents institucions de les Illes han declarat la situació d’emergència climàtica. A l’hora
l’Estat espanyol i la Unió Europea estan valorant distintes mesures per tal de reduir el
nombre de vols existents a causa de la contaminació que generen i així reduir la seva pet -
jada ecològica. Aquesta nou escenari planteja en el mitjà termini mesures de decreixe-
ment, per tant, entenem que aquesta declaració és incompatible amb els projectes de l’ae-
roport i la intenció d’atreure més turistes, especialment durant la temporada alta.

La Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears també estableix
que “s’han d’impulsar mesures de col·laboració amb les autoritats estatals per aconseguir
la reducció d’emissions i la reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic en l’àmbit del
transport marítim i el transport aeri” i menciona explícitament ‘la definició de plans de sos-
tenibilitat en matèria d’emissions lligades al transport aeri’.

Ara que la nostra comunitat està fent passos en la direcció correcta, com la iniciativa de
l’impost de turisme sostenible, la Llei de canvi climàtic i de transició energètica o la Llei de
residus, la principal infraestructura d’aquesta terra no pot caminar en solitari en la direcció
contrària.  De fet, l’Estatut d’Autonomia ja apunta que tota persona té el  ‘dret a gaudir
d’una vida i un medi ambient segur i sa’, i exigeix a les administracions competents ‘impul-
sar un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible’ (article
23.1). És especialment significatiu, a més, la part del redactat que diu que ‘la comunitat
autònoma ha de cooperar amb les instàncies nacionals i internacionals en l’avaluació i en
les iniciatives relacionades amb el medi ambient i el clima’ (article 23.2).
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Les Illes som, també, un territori limitat i l'aeroport és la principal porta d'entrada a les illes.
Els darrers anys hem regulat el lloguer turístic i ara s’està plantejant regular l’arribada cre-
uers. L'activitat aèria no en pot ser una excepció per impulsar un model responsable soci-
alment i ambientalment. En aquesta línia és imprescindible un estudi de càrrega per a les
Illes Balears i hauria de ser l’Estat (AENA) qui l’hauria de dur a terme ja que és qui té, en -
cara avui, la gestió de les nostres portes d’entrada.
 
 L’actual PDS (Pla Director Sectorial) de l’Aeroport de Son Santjoan és del 2001, sense
avaluacions d’impacte ambiental. S’hauria de plantejar fer un nou pla director que s’ajusti
a les necessitats de mobilitat dels residents insulars i consideri els impactes a l’entorn. És
evident que el context social, ambiental i econòmic ha canviat radicalment. Per això, con-
sideram que, tot i la vigència legal, és necessària una nova avaluació ambiental per des-
envolupar els projectes.
 
A més, més enllà de la qüestió climàtica, cal recordar que l’Aeroport de Palma genera uns
beneficis anuals de més de 200 milions d’euros, mentre que la reinversió és pràcticament
nul·la i, quan es preveu, es fa sense pensar en les necessitats reals de l’illa i sense escol -
tar la seva ciutadania i institucions pròpies, tot això ens porta, una vegada més, a veure la
necessitat de la cogestió dels aeroports de les Illes. En aquest sentit són moltes les veus
que  aposten per la descentralització i individualització del sistema de gestió aeroportuà-
ria: així es podrien desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies més adients a les ne-
cessitats i particularitats de cada aeroport i realitat insular. Un model de cogestió on el Go-
vern i els agents socials i econòmics de les Illes Balears haurien de participar en els òr-
gans de gestió aeroportuària. Les decisions operatives, la planificació, les inversions, la
política tarifària i les decisions comercials tenen una incidència clau en la nostra econo-
mia.
 
Que AENA i l’Estat assumissin aquests tipus de reptes seria molt més adequat per a les
Illes, per a les demandes majoritàries de la seva gent i de les seves institucions i per a l’in-
terès del planeta que no l’ampliació innecessària de l’aeroport en un territori limitat i ame-
naçat per la saturació, la sobreexplotació turística i el canvi climàtic.

 Per la qual cosa, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al Ple l'adopció dels se-
güents
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ACORDS
 
1. L’Ajuntament d’Inca rebutja l’ampliació de l’aeroport de Son Santjoan i les obres de re-
ordenació encaminades a un increment dels vols i passatgers.
 
2. L’Ajuntament d’Inca reclama a AENA més responsabilitat amb l’entorn econòmic, humà
i natural en què opera.
 
3. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de l’Estat espanyol a impulsar, amb AENA i la parti -
cipació de les institucions de les Illes, un nou Pla Director Sectorial per l’Aeroport de Son
Santjoan, adequat a la realitat actual.
 
4. L’Ajuntament d’Inca reclama al Govern de l’Estat espanyol la cogestió aeroportuària per
part de les autoritats de les Illes Balears a fi de poder influir en la regulació dels fluxos tu-
rístics, entre d’altres.
 
5. L’Ajuntament d’Inca considera que és imprescindible i prioritari un estudi de capacitat
de càrrega de les Illes Balears al ser un territori insular –i per tant molt vulnerable– i dispo -
sar d’uns recursos i infraestructures limitades. És per això que es reclama a AENA que
elabori aquest estudi de forma prioritària abans de seguir amb projectes d’obra.
 
6. Vist l’anunci, per part del Director de l’Aeroport de Son Sant Joan (AENA), de reformu-
lar el projecte d’ampliació, l’Ajuntament d’Inca insta AENA a obrir un espai de diàleg amb 
les institucions i entitats de les Illes Balears afectades per aquestes obres.

7.  L’Ajuntament d’Inca donarà trasllat dels acords adoptats al Govern de les Illes Balears, 
al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a ENAIRE, a AENA i a la Direcció de
l’Aeroport de Son Santjoan.”

Per part del grup municipal PSOE es proposa una esmena que consisteix en afegir un
punt  als  acords  de la  moció,  amb qual  li  correspondria  el  número 8  amb el  següent
contingut  literal:  "L'ajuntament  d'Inca  insta  a  AENA a  millorar  conjuntament  amb  els
sindicats  les  condiciones  laborals  dels  empleats  que  presten  els  seus  serveis  a  les
instal·lacions dels aeroports de les Illes Balears."

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació l'esmena i n'esdevé el següent resultat:
tretze (13) vots a favor dels grups municipals Socialistes d'Inca, Més per Inca i Unides
Podem: quatre  (4)  vots  en  contra  dels  grups municipals  Partit  Popular  i  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía; i quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals Independents
d'Inca i Vox-actúa Baleares.

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat: setze
(16) vots a favor dels grups municipals Socialistes d'Inca, Partit Popular, Més per Inca i
Unides  Podem:  tres  (3)  vots  en  contra  dels  grups  municipals  Vox-Actúa  Baleares  i
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía;  i  dos  (2)  vots  d'abstenció  del  grup  municipal
Independents d'Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la moció.
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15.MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT  POPULAR  RELATIVA  A
L'EXPLOTACIÓ DE MENORS

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 20 de febrer de 2020, que transcrita textualment
diu:

“Recentment  s'ha  publicat  en diversos mitjans de comunicació l'existència de  casos
d'explotació  sexual  infantil  que  afecten  a  menors  tutelats  pel  Consell  de  Mallorca  i
allotjats  en els seus centres de protecció,  arran dels  abusos soferts per una menor
durant les passades festes de Nadal en un habitatge de Camp Rodó.

Posteriorment,  fonts  de  l'IMAS  han  assegurat  que  menors  tutelats  en  centres  de
protecció són explotats d'una manera ‘estesa i generalitzada’.

Davant la gravetat dels fets esmentats, la Fiscalia ha procedit a obrir diligències penals,
ordenant a la policia que iniciï les mesures pertinents tendents a la identificació de les
persones responsables de captar els menors afectats.

A més,  els  fets  han  estat  reconeguts  pels  responsables  públics  de  l'IMAS i  per  la
consellera d'Afers Socials i Esports, asseverant fins i tot que ja era coneixedora de tals
fets amb anterioritat.

No obstant això, tot i la gravetat del relat dels fets, l'acció dels responsables polítics del
Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears brilla per la seva absència atès que
no  s’han  depurat  responsabilitats  ni  pres  mesures  tendents  a  l'eradicació  de  les
conductes d'explotació de menors tutelats.

Per  tot  això,  el  grup  municipal  del  Partit  Popular  proposa  al  Ple  de  l'Ajuntament
l'aprovació dels següents:

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta l'equip de govern a exigir, tant als responsables
públics  de  l'IMAS  com  de  Govern  de  les  Illes  Balears,  que  es  depurin  les
responsabilitats  polítiques  necessàries  derivades  de  la  nefasta  gestió  de  la  tutela
pública de menors.

2. El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta l'equip de govern a exigir al Parlament de les Illes
Balears que s'aprovi la constitució d'una comissió no permanent d'investigació sobre els
menors tutelats víctimes d'explotació sexual que permeti aclarir els fets ocorreguts.
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3. El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta l'equip de govern a exigir al Consell de Mallorca
que s'aprovi la constitució d'una comissió no permanent d'investigació sobre els menors
tutelats víctimes d'explotació sexual que permeti aclarir els fets ocorreguts.

4. El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta l'equip de govern a sol·licitar, tant a l'IMAS com a
Govern de les Illes Balears, que es prenguin totes les mesures necessàries per evitar
que els menors tutelats segueixin sent víctimes d'explotació sexual.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  la  Proposta  i  n’esdevé  el  següent  resultat:  cinc  (5)  vots  a  favor  dels  grups
municipals del Partit Popular i Vox-actúa Baleares; dotze (12) vots en contra dels grups
municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi) i
Unidas  Podemos;  i  quatre  (4)  vots  d’abstenció  dels  grups  municipals  d’Independents
d’Inca, Proposta per les Illes (El Pi) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la moció.

16.MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D’UNIDAS  PODEMOS  PER  GARANTIR  LA
IGUALTAT DE TRACTE ENTRE PARELLES DE FET I CASADES EN L'ACCÉS A LA
PENSIÓ DE VIDUÏTAT

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.

Els reunits consideren la Moció de data 20 de febrer de 2020, que transcrita textualment
diu:

"Las personas registradas oficialmente como uniones de hecho,  que sobreviven a su
pareja, experimentan en nuestro país una discriminación en el acceso a la percepción de
la  pensión  de  viudedad  respecto  a  los  que  eligen  el  matrimonio  como  modo  de
convivencia. Al miembro supérstite en la pareja de hecho se le exigen requisitos para la
percepción de la pensión que no son contemplados en los supuestos en que la pareja se
formaliza de conformidad con las normas que regulan el matrimonio. Esta diferencia de
trato no tiene causa objetiva que actualmente la justifique.

De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, modificada en el año 2007, el
miembro supérstite de la pareja de hecho deberá acreditar para percibir la pensión, que
sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de
los propios y de los del fallecido habidos en el mismo período, o el 25 por ciento en el
caso  de  inexistencia  de  hijos  comunes  con  derecho  a  pensión  de  orfandad.  Esta
regulación  supone  una doble  discriminación.  De una  parte,  se  exige  que  el  miembro
difunto de la pareja haya ganado un euro más que el superviviente para poder percibir la
pensión,  requisito  que  en  caso  alguno  se  exige  al  cónyuge  que  sobrevive  en  el
matrimonio. De otra parte, se establece unos requisitos diferentes en el supuesto de que
no existan hijos comunes con derecho a orfandad.
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En el supuesto de que no cumplan estos requisitos solo se reconocerá derecho a pensión
de  viudedad  cuando  los  ingresos  del  sobreviviente  resulten  inferiores  a  1,5  veces  el
importe del salario mínimo interprofesional. Con ello, la norma condiciona el derecho a
pensión de viudedad, a una supuesta “dependencia económica”. Pero la finalidad de la
pensión  no  es  garantizar  un  mínimo  vital,  sino  que  es  un  derecho  reconocido,
imprescriptible  y  subjetivo,  destinado  a  paliar  el  daño  que  produce  a  la  familia  la
disminución de ingresos en la familia a causa de la muerte del cónyuge.

La modificación  de  2007  (Ley  40/2007,  de  medidas en  materia  de  Seguridad  Social)
establecía  por  primera  vez  en  el  ámbito  normativo  (en  el  jurisprudencial  se  habían
conseguido algunos reconocimientos con anterioridad), la posibilidad de cobrar la pensión
de viudedad en los supuestos de parejas de hecho. Ello supuso un importante avance en
orden  a  la  consecución  de  los  derechos  de las  parejas  de hecho,  que iba  parejo  al
reconocimiento de esta realidad en ámbitos tan dispares como el tributario o el penal.
Pero la Ley incluyó un grave error en técnica legislativa y de injusticia social, pues deja si
pensión de viudedad de por vida a parejas y familias con menores a cargo, por el sólo
hecho de haber percibido, fruto de su salario, sólo un céntimo más que la pareja fallecida.
Además,  la  Ley  tampoco  valoraba  que  la  situación  económica  en  el  momento  del
fallecimiento  pueda mantenerse como estable  en  el  tiempo o  que  esta  situación  sea
puramente circunstancial, como puede ser el caso de contratos de trabajo temporales.
Que se exija una “cierta dependencia económica” de uno de los miembros de la pareja de
hecho para optar a una pensión de viudedad es discriminatorio. Que solo se tengan en
cuenta los ingresos del conviviente que sobrevive en un 
momento determinado (el año anterior al fallecimiento) es injusto.
La realidad social que trataba de regular la norma ha cambiado sustancialmente. Por ello
la norma debe cambiar. Así, lo contempló el Congreso de los Diputados en 2009, pero han
pasado 10 años y esta reforma sigue siendo un incumplimiento clamoroso de graves
consecuencias.

Los hijos nacidos fuera del matrimonio son 46,8% según las últimas cifras recogidas en
2017, cuando en los años 90, éstos no llegaban al 10%. Estas cifras son manifestación de
la ruptura del modelo tradicional familiar existiendo una realidad como son las uniones de
hecho que debe ser considerado y regulado en términos de justicia social. Además, desde
entonces, se ha reconocido el acceso al matrimonio a personas del mismo sexo y se han
logrado importantes (aunque claramente insuficientes), avances en materia de igualdad.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística en el año 2018 había en
España registradas 1.625.800 parejas de hecho frente a 9.655.100 parejas casadas. Ello
supone que un 14,41% de la población opta por inscribirse en un Registro Oficial  de
Parejas de Hecho, frente a 85,59% que optan por el matrimonio. No existe razón para
discriminar a estas parejas.

En este punto no puede evitarse contemplar otro dato: en nuestro país el  número de
viudas es muy superior al de viudos. Ello supone que, en la práctica, la medida es una
norma que, una vez más, atenta contra la igualdad de la mujer en nuestro Ordenamiento
Jurídico y vulnera Directivas Europeas de obligado cumplimiento para el Estado español.
En  este  sentido,  la  Comisión  de  Peticiones  de  la  Unión  Europea  ha  encargado  una
investigación preliminar sobre esta situación.
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Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Unidas Podemos, propone al Pleno del
Ayuntamiento de Inca, la adopción de los siguientes ACUERDOS

ACUERDOS

1.  Instar  al  Gobierno de España a promover la  modificación de la Ley General  de la
Seguridad  Social  y  demás  normas  que  resulten  necesarias  para  garantizar  a  los
miembros  de  las  parejas  de  hecho  el  acceso  a  todas  las  prestaciones  o  pensiones
vinculadas a situaciones de viudedad, en las mismas condiciones que a los cónyuges en
los matrimonios civiles.

2. Exigir la retroactividad de estas modificaciones para las familias afectadas por esta
discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 40/2007, el 1 de enero de 2008."

Durant el debat surt de la sala la Sra. Oses.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals de Socialistes d’Inca, Independents d’Inca, MÉS per Inca, Proposta per les
Illes (El Pi), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca i Unides Podemos; i cinc (5) vots
d’abstenció dels grups municipals del Partit Popular i Vox-actúa Baleares.

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

17.MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE SOCIALISTES D'INCA, PARTIT POPULAR,
INDEPENDENTS D'INCA, MÉS PER MALLORCA, PI-PROPOSTA PER LES ILLES,
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Y UNIDAS PODEMOS, AMB MOTIU
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

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.

Els reunits consideren la Moció de data 24 de febrer de 2020, que transcrita textualment
diu:

“El Dia Internacional de la Dona neix arran de diferents activitats i moviments obrers a
principis del segle XX a Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, aquest dia ha adquirit
una  dimensió  mundial  i  el  moviment  internacional  de  les  dones,  enfortit  per  les
conferències  de  les  Nacions  Unides  sobre  la  dona,  ha  ajudat  al  fet  que  la  seva
commemoració ofereixi l’oportunitat d’incrementar el suport als drets i la participació de les
dones.

Des d’aquell moment fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre dones i homes és
una història d'èxit, el passat 8 de març de 2019 va suposar un fet històric al nostre país.
Les dones, acompanyades per molts d’homes, aixecaren la seva veu contra el masclisme
imperant. Demostraren la seva força, sense possibilitat de tornar enrere.
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I,  tot  i  que  són  molts  els  assoliments  aconseguits,  això  no  ha  de  fer-nos  caure  en
l'autocomplaença , o  en considerar que ens acostem a una dictadura de gènere, només
cal  revisar  el  nostre  entorn  més  proper  per  adonar-nos  que  encara  persisteixen
desigualtats, que no solament hem de denunciar, sinó afrontar amb determinació.

Sabem que les polítiques públiques d’igualtat són l’instrument per millorar, no només les
vides de les dones, sinó de tota la ciutadania, perquè quan avancen les dones, avança la
societat i la democràcia.

Com a institució pública més propera a la ciutadania i amb les competències necessàries
en la matèria, hem d’actuar en benefici  d’aquesta igualtat d’oportunitats i  vertebrar les
nostres accions com a Ajuntament sota aquest eix.

Aprovant aquesta proposta ens comprometem a continuar treballant per la visibilització i
empoderament de les dones.

Acords:

PRIMER. L’Ajuntament d’Inca es compromet a continuar implementant el Pla d’Igualtat
intern i el Pla d’Igualtat municipal per tal de integrar de forma activa i transversal el principi
d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en el desenvolupament de totes les seves
accions i decisions.

SEGON. L’Ajuntament d’Inca es compromet a ser una institució de lluita activa contra la
violència de gènere, una de les majors desigualtats que pateixen les dones.

TERCER. L’Ajuntament d’Inca es compromet a promoure el benestar de les dones més
grans del poble.

QUART. L’Ajuntament d’Inca es compromet a aportar els mitjans necessaris per tal de
promoure la inclusió de totes les persones amb respecte per la diversitat i la pluralitat.

QUINT. L’Ajuntament d’Inca es compromet a fer xarxa amb altres administracions per tal
de construir una Mallorca lliure de violències masclistes.

SISÈ.  L'Ajuntament  d'Inca  es  compromet  a  continuar  i  participar  de  forma  activa  al
projecte ‘Inca donant la xapa contra la violència de gènere’.”

Durant el debat s’incorpora a la sala la Sra. Oses.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  la  Moció  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  Inca,
Proposta  per  les  Illes  (El  Pi)  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía-Inca  i  Unides
Podemos; i dos (2) vots d’abstenció del grup municipal de Vox-actúa Balears.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la moció.
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18.MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE SOCIALISTES D'INCA, MÉS PER INCA, PI-
PROPOSTA PER LES ILLES I UNIDAS PODEMOS PER A LA DECLARACIÓ DEL
CLAUSTRE DE SANT DOMINGO COM A ESPAI DE MEMÒRIA I RECONEIXEMENT
DEMOCRÀTIC

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.

Els reunits consideren la Moció de data 24 de febrer de 2020, que transcrita textualment
diu:

“El Claustre de Sant de Domingo és una construcció religiosa erigida pels dominics entre
1730 i 1800. El convent va ser desamortitzat per l’estat l’any 1835. Uns anys després
l’Ajuntament d’Inca passà a ser-ne el propietari. Des de la segona meitat del segle XIX, el
Claustre va ser la presó del partit judicial d’Inca i la seu dels jutjats comarcals. També fou
seu durant alguns anys de la Guàrdia Civil i de la caixa de reserva militar. Durant l’any
1868 la presó ja va quedar petita per la gran quantitat d’inquers que hi foren reclosos per
la seva participació a les revoltes de caràcter democràtic i liberal. Durant la II República va
acollir  el  primer institut  públic d’ensenyament secundari  d’Inca,  dirigit  per Francesc de
Sales Aguiló, però el centre fou clausurat per les noves autoritats franquistes el setembre
de 1937. El professor de matemàtiques Antoni Garau fou assassinat i abandonat a una
cuneta el setembre de 1936. A més, els professors Martín Blázquez, Francisco Dualde,
Enrique Juan, Jeroni Torres Cladera, Miquel Miralles, Andreu Muntaner, Joan Sbert, Antoni
Capó  i  l’adminstratiu  Pere  Bestard  foren  sancionats  i  inhabilitats.  Francesc  de  Sales
Aguiló, un dels impulsors de l’avantprojecte d’autonomia de les Illes Balears, després de
passar de Catalunya al sud de França, s’hagué d’exiliar a Colòmbia.

Amb el cop d’estat de juliol de 1936, el Claustre va esdevenir espai fonamental per a la
repressió de tots aquells que eren perseguits pel nou règim franquista a Inca. Pocs dies
després del cop d’estat la presó ja estava plena d’inquers. I eren tants els familiars que
volien visitar  els  empresonats  que fou necessari  que l’exèrcit,  establert  en el  Quarter
General Luque, situàs una guàrdia permanent i organitzàs el règim intern de la presó (S.
Gual 1986, 251-252). Els presos d’Inca eren traslladats, segons el cas, a altres presons
de Mallorca (Bartomeu Garí, 2019, 231-232) i les fonts orals recollides per ell expliquen
que era la Falange la que decidia qui  entrava i  sortia de la presó. Per una instrucció
judicial se sap que dia 13 de novembre de 1936 hi havia empresonades a Sant Domingo
19 persones, però que en altres moments s’hi arribaren a recloure molts més inquers.
Segons testimoni d’Arnau Pons, recollit per David Ginard (1991, 47), la zona destinada a
presó eren tres  petites  sales  on  s’amuntegaven,  algunes setmanes,  prop  de vuitanta
homes. També les fonts orals expliquen que es podrien haver duit a terme tortures pels
crits que se sentien des de fora. Antoni Armengol (2012, 177) explica que la presó era
plena de gom a gom i que en els interrogatoris els presos eren obligats a prendre oli de
ricí i eren torturats. Entre els empresonats s’han de citar els noms d’Andreu París, Rafel
Llompart o els germans Sancho que passaren de la presó de Sant Domingo a la de can
Mir i  d’allà varen ser  trets  per mai  més tornar  no saber-ne res més d’ells.  També va
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romandre tancat a la presó de Sant Domingo Gabriel Buades i Pons fins que fou afusellat
a Inca el juliol de 1937. 

L’any 2003 es va inaugurar l’actual reforma del claustre, essent a l’actualitat seu de la
cultura  a  la  nostra  ciutat,  amb  espai  de  biblioteca,  sala  de  conferències,  sales
d’exposicions, arxiu històric i dependències municipals.

L’any 2017, en commemorar-se el 80è aniversari de l'assassinat del batle republicà d'Inca
Antoni Mateu i Ferrer, l’Ajuntament d’Inca organitzà el primer Memorial de l’Oblit, que és
des d’ençà un esdeveniment per al record i l’homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i
el franquisme.

El passat 22 de febrer es va celebrar el Memorial de l’Oblit de 2020 al Claustre de Sant
Domingo.  Maria  Antònia  Oliver  París  intervengué  en  representació  de  l’Associació
Memòria de Mallorca. I en la seva intervenció va instar a l’Ajuntament d’Inca a instal·lar
una placa commemorativa al Claustre per recordar que va ser espai de repressió durant la
dictadura.

La Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears,
va establir la figura d’Espai de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears
com aquells espais, immobles o paratges del seu territori que revelen interès per a la
comunitat autònoma, per haver-s'hi desenvolupat fets de singular rellevància per la seva
significació històrica, simbòlica o per la seva repercussió en la memòria col·lectiva de la
lluita de la ciutadania de les Illes Balears pels seus drets i llibertats democràtiques, en el
període que comprèn des de la proclamació de la II República Espanyola, el 14 d’abril de
1931,  fins  a  l’entrada  en  vigor  de  l’Estatut  d’Autonomia  l’1  de  març  de  1983.  Les
administracions  públiques  que  siguin  titulars  de  béns  declarats  Espais  de  Memòria  i
Reconeixement  Democràtics  de  les  Illes  Balears  estaran  obligades  a  garantir-ne  la
perdurabilitat, la identificació i la senyalització adequada.

Per tot això, els grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les
Illes i Unides Podem proposen al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

1. El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Inca  insta  la  Conselleria  d'Administracions  Públiques  i
Modernització a iniciar el procediment d’inscripció del Claustre de Sant Domingo d’Inca al
Catàleg d’espais i itineraris de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears.

2.  L’Ajuntament d’Inca instal·larà la senyalització del Claustre de Sant Domingo segons
allò establert a la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de
les Illes Balears.

3. L’Ajuntament d’Inca promourà la realització d’un estudi per identificar altres possibles
espais de memòria al municipi d’Inca.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  la  Moció  i  n’esdevé  el  següent  resultat:  quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups
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municipals de Socialistes d’Inca, Independents d’Inca, MÉS per Inca, Proposta per les
Illes (El Pi) i Unidas Podemos; tres (3) vots en contra del grup municipal del Partit Popular;
i  tres (3) vots d’abstenció dels grups municipals de Vox-actúa Baleares i  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía-Inca.

18. MOCIONS URGENTS

No se’n formulen.

19.PRECS I PREGUNTES

Per part del grup municipal del Partit Popular es formulen els següents:

1. Pel que fa a l’Agrupació de Voluntaris, manifesta que en el seu moment es va de-
cretar la seva dissolució. Demanen si es té previst tornar a crear una associació,
quan siguin favorables les circumstàncies que varen provocar que es disgregàs.

Respon el Sr. Oriol. Creu que ja es va donar l'explicació en el Ple. Manifesta que la
intenció sempre ha estat fomentar això, que si surt un grup de voluntaris –dient que
no és que hagin de fer un procés de selecció– puguin treballar d'una forma més
cohesionada amb la Policia i  que no funcioni com un apèndix d'un altre cos de
seguretat –no saben de quin– sempre custodiat per la Policia, pels professionals i
tècnics; no hi haurà cap problema.

2. També volen saber com està la situació del col·legi que s'ha de construir en els ter-
renys cedits, el CEIP nou.

Respon el Sr. Batle. Manifesta que parlen sovint amb la Conselleria d'Educació per
altres obres que estan duen a terme en centres públics de la ciutat, per exemple
sobre el CEIP Llevant, quant a la qüestió de la instal·lació esportiva, com també es
preocupen setmanalment de com està tot el tema de l'Institut Pau Casesnoves o de
totes les obres que ara mateix estan duen a terme per solucionar les goteres en el
pavelló d'automoció i de la zona esportiva.

Manifesta que van demanant com evoluciona el projecte i que els responen que
estan fent feina, i veuen que també estan sortint altres projectes d'altres municipis.
Indica que tenen acordat amb Conselleria que enguany, al més aviat possible, es
pugui  presentar  el  projecte del  nou CEIP d'Inca en el  solar  que varen cedir  al
Govern de les Illes Balears, just darrere el Quarter General Luque.

3. En relació amb la retirada de contenidors en zona rústica, ara han de dur els resi-
dus a la zones d'aportació. Han rebut queixes d'alguns ciutadans, ja que alguns
d'ells no entenen aquest fet, i demanen si d'alguna forma es veurà reflectit en la
taxa, si ja hi està reflectit o si es veurà reflectit en un futur, amb un menor import en
el cobrament de la dita taxa. Demanen si els poden donar una explicació al respec-
te.
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Respon la Sra. Oses. Comenta que els ciutadans que viuen en rústic ja veuen que
el seu rebut és diferent de la resta de ciutadans d'Inca perquè des de fa anys el que
paguen les persones que viuen en rústic és el tractament i el trasllat, el servei de
recollida ja fa anys que no s'està pagant i ara, si demanen la bonificació, tendran un
descompte.

Per part del grup municipal d’Independents d'Inca es formulen les següents preguntes:

1. Aquests  darrers  dies  han  sentit  parlar  com ja  fa  anys  de  la  Ronda  Nord.  Els
agradaria saber en quina situació es troba. El Sr. García creu recordar que el darrer
que es comentava era que s'havien d'estudiar una sèrie de variants, i volen saber si
ja hi ha un traçat definit i, en aquest sentit, si els en poden fer arribar un plànol.
Esmenta que li fa les tres preguntes per quina data té previst que comencin les
obres de la Ronda.

Respon  el  Sr.  Batle.  Quant  a  la  darrera  pregunta,  no  li  pot  contestar  quan
començaran, allò que li pot dir és que en aquests moments, com es va comentar a
la reunió que varen tenir aquesta passada setmana, estan amb l'informe d'abast de
contestació per part del Departament de Carreteres de la Comissió Balear de Medi
Ambient del resultat de l'exposició pública dels diferents traçats alternatius que es
varen proposar per part del Consell de Mallorca, que eren cinc, i dels quals se’n
varen prioritzar dos. Segons els varen dir, el mes d'abril ja podran donar trasllat
d'aquest  informe  de  la  Comissió  Balear  de  Medi  Ambient  perquè  ja  es  pugui
aprovar definitivament el traçat, i si hi ha el projecte de traçat i construcció.

El Sr. García li demana si li podrà fer arribar un plànol d'aquestes dues alternatives.

El Sr. Batle respon afirmativament.

2. Quant a la remodelació de la Residència Miquel Mir, demanen en quina situació es
troba de contractació, la possibilitat d'execució del projecte i lògicament quan es té
previst iniciar les obres.

Respon el Sr. Caballero. Manifesta que, quant a allò que depèn de l'Ajuntament
d'Inca, li poden dir que a la Junta de Govern del proper dimecres duran a aprovació
la llicència, per tant, després depèn del Consell de Mallorca iniciar la licitació i les
obres.

El Sr. Batle comunica que el que sí els diuen del Consell de Mallorca és que la
previsió és que dins els propers sis mesos es puguin licitar i iniciar les obres.

3. Demanen  en  quina  fase  es  troben  les  obres  de  la  depuradora,  que  gestiona
Abaqua, i quan es té previst que comencin aquestes obres.

El Sr. Caballero respon que igualment, quant al que depèn de l'Ajuntament d'Inca,
en el proper Ple podran dur el conveni d'acció dels terrenys, i a partir d'aquí podrà
licitar de les obres.
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El Sr. Batle diu que és cert que a la darrera reunió els varen dir que enguany la
previsió de licitar tot d'una...

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les dotze hores
amb trenta minuts (22.45 h) del dia 27 de febrer de 2020, de la qual s’estén la present
acta, que jo, el secretari accidental, certific.

63


	1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE GENER DE 2020
	2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 29 AL 172 DE 2020
	3. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019
	4. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2019
	5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2020
	6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I SIMILARS
	7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'APLICACIÓ AL PERSONAL FUNCIONARI DELS FONS ADDICIONALS DE 2019
	8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA
	9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I MODEL DE CIUTAT PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
	10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I MODEL DE CIUTAT PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL PGOU
	11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS D'INCA RELATIVA A L'ANTIC CENTRE D'ESPECIALITATS DEL BLANQUER
	12. 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
	13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE SUPORT ALS PAGESOS DE LES ILLES BALEARS
	14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA DE REBUIG A L'AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT DE SON SANTJOAN
	15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A L'EXPLOTACIÓ DE MENORS
	16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIDAS PODEMOS PER GARANTIR LA IGUALTAT DE TRACTE ENTRE PARELLES DE FET I CASADES EN L'ACCÉS A LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT
	17. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE SOCIALISTES D'INCA, PARTIT POPULAR, INDEPENDENTS D'INCA, MÉS PER MALLORCA, PI-PROPOSTA PER LES ILLES, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Y UNIDAS PODEMOS, AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
	18. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE SOCIALISTES D'INCA, MÉS PER INCA, PI-PROPOSTA PER LES ILLES I UNIDAS PODEMOS PER A LA DECLARACIÓ DEL CLAUSTRE DE SANT DOMINGO COM A ESPAI DE MEMÒRIA I RECONEIXEMENT DEMOCRÀTIC
	18. MOCIONS URGENTS
	19. PRECS I PREGUNTES

