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Sra. María José Fernández Molina
Sr. Miguel Ángel Cortés Ramis
Sra. Maria Antònia Pons Torrens
Sr. Andreu Caballero Romero
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Andrés Gili Vizcaíno
Sra. Sonia Francisca Franco Ruiz
Sr. 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

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia
28 de maig de 2020, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària de forma presencial i telemàtica,
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.

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
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. DACIÓ DE COMPTE DE LA SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT QUE JUSTIFICA LA
CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LA SESSIÓ
Per part del Sr. Batle president es dóna compte que, en ús de les facultats que li confereix
la legislació vigent, ha apreciat la concurrència de la situació d’excepcionalitat a què es
refereix l’art. 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
per celebrar telemàticament la present sessió del Ple, degut a la situació d’emergència de
salut pública existent, provocada per la COVID-19, la qual ha donat lloc a la declaració de

l'estat d’alarma en el qual es troben actualment. És una situació d’excepcionalitat que
reconeix la disposició addicional única del Decret llei del Consell de Govern de les Illes
Balears 6/2020, d’1 d’abril, quan declara la possibilitat de celebrar d’aquesta forma les
sessions dels òrgans col·legiats de les administracions públiques locals, durant el període
que duri l’estat d’alarma.
El Sr. García comenta que la presència del seu grup municipal en les sessions plenàries
és pel mateix motiu explicat a cada Ple, que cada cop hi ha més gent que acudeix al seu
lloc de feina, no només els policies, sanitaris, bombers, diputats, etc., per això considera
que el seu grup també hi ha d'estar present. El seu grup ho fa en aquest sentit i li agradaria que constàs en l'acta.
Els assistents se’n donen per assabentats.
2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 D'ABRIL DE 2020
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta esmentada.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 29 d'abril de 2020, que s’apro va per unanimitat dels regidors presents (21).
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 398 AL 487 DE
2020
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 398 al 487 de 2020.
El Sr. Garcia manifesta que els decrets 463 i el 457 el batle les signa amb informes en
contra de l'interventor, del secretari i d'una tècnica, i encara així i tot, amb tres informes en
contra, signa aquests decrets. Vol cridar l'atenció damunt aquest punt per les vegades en
que ells demanen qualque cosa i es demana opinió als tècnics i si els tècnics diuen que
no, és que no, en canvi en aquest cas, els tècnics diuen que no, i és que si. Simplement
vol assenyalar que això es reflexa en decrets signat pel Batle i que és el que pren la
decisió de no escoltar les opinions dels tècnics.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
4. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRIMER
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020
Es dóna compte de l'estat d'execució trimestral corresponent al primer trimestre de 2020,
de data 21 de maig de 2020, que transcrit textualment diu:
"Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, dóna compte de
l'execució del PRIMER TRIMESTRE del 2020, 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; presenta 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 30 de març de 2020.
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a 30 de març de 2020.
3) Estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data
30 de març de 2020.
b) En relació amb el que estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 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 sostenibilitat financera, adjunt remeto les dades d'execució del pressupost corresponent al final del primer trimestre, i del que es deriva l'informe d’Intervenció de l’ava luació 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 Administraci ons Públiques d'aquesta corporació: Ajuntament d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir, l'Organisme Autònom Antoni Torrandell, l'Organisme Autònom
Escola Pública 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, i per tant entitat sotmesa a Pressupost Limitador i
Comptabilitat Pública:

1)
Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2020
o, si escau, del prorrogat fins a l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al
final del trimestre vençut.
2)
Situació del romanent de Tresoreria.
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 deu anys.
6)
Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació
requerida per aplicació del que es disposa en 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 (ajustis SEC).
8)
Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de
l'objectiu estabilitat financera (deute públic).
 De la Fundació Teatre Principal d'Inca, entitat 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 2020 i detall d'execució a final del trimestre 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 2020 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 (corporació local d'acord amb la delimitació SEC).
Amb tal finalitat es presenten els següents documents per ser inclosos en l'ordre del dia."
Una vegada debatut aquest punt, els regidors se’n donen per assabentats.
5. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL PRIMER
TRIMESTRE EXERCICI 2020
Es dóna compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2020, de data 21
de maig de 2020, que transcrit textualment diu:
"Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dóna compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública Període Mitjà de Pagament
del PRIMER TRIMESTRE de 2020, 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, de 1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de remissió d’informació previstes a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst en 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 dóna compte
del PMP i de la morositat de l’Ajuntament i d'Inca i de la Fundació Pública Teatre
Principal d'Inca. S'adjunten 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 trimestre.
4) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors, que es situa en
els 23,39 dies."
Una vegada debatut aquest punt, els regidors se’n donen per assabentats.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A
LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A L'EXERCICI
DE 2020
Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d'Inca per a
l'exercici 2020, de data 25 de maig de 2020, que transcrit literalment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data
data 25 de maig de 2020 es va dictaminar favorablement la següent
PROPOSTA D'ACORD
Atesa la nova realitat social que es viu a l’actualitat causada pel virus COVID-19, l’Ajuntament d’Inca ha realitzat una sèrie de modificacions de crèdits les quals afecten diferents
subvencions que ofereix l’entitat, fent necessària la corresponent modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’entitat per a l’exercici 2020.
Per l’exposat anteriorment, és del parer que per l'Ajuntament Ple, es podrien adoptar, amb
el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Inca
per l’exercici 2020, segons la nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta.
"Text que es modifica (imports modificats en negreta)
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020
PREÀMBUL
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els
ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de
Subvencions corresponent.
Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novem bre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials
que estiguin previstes en normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans
estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor
del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i pro grames sectorials vigents s’adaptaran a allò que s’hi estableix.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, suposa un pas més en el
procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que
regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que

s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les
distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complemen tarietat i coherència de les actuacions de les diferents administracions públiques evitant
qualsevol tipus de solapament.
Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Es tratègic de Subvencions –instrument d’organització de les polítiques públiques que té com
a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una fi nalitat púbica– amb caràcter previ al naixement de les subvencions.
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual fi gura tot seguit.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el període de 2020
s’ajustarà allò que preveu aquest Pla.
Article 2
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de
les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació
de les Ordenances que contenguin les bases reguladores de la seva concessió.
Article 3
L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Article 4
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en
cas que el Pla no es porti a la pràctica en el seus propis termes.
CAPÍTOL II
BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS
Article 5
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la
consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Article 6
L’Ajuntament estableix per a l’any 2020 els següents objectius estratègics:
1. Foment de la cultura: música, cultura popular, manteniment i conservació del cultural del municipi.
2. Millorar la qualitat educativa.
3. Ajudar a les famílies per cobrar les despeses de material escolar i llibres de text.
4. Foment de l’esport: pràctiques esportives, associacionisme esportiu.
5. Acció social: suport econòmic a persones necessitades, a famílies amb menors en
situació de risc, associacionisme i participació ciutadana.
6. Foment de l'activitat empresarial i del treball.
L’annex I recull de forma detallada les distintes línies d’actuació dels objectius estratègics.
CAPÍTOL III
CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
Article 7
El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el
seu període de vigència.
Una vegada l’any com a mínim, el regidor de cada àrea gestora ha de presentar davant el
Ple una actualització dels plans en una memòria en què es contempli, almenys, el grau de
compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució
dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a
l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS AJUNTAMENT ANY 2020
(Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions)
1. Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA
2. Objectiu estratègic: MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA
3. Objectiu estratègic: AJUDAR LES FAMÍLIES PER COBRIR LES DESPESES DEL
MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT
4. Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ESPORT
5. Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL
6. Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL I DEL COMERÇ.
7. Objectiu estratègic: PRÀCTIQUES ESPORTIVES I ASSOCIACIONISME ESPORTIU

Partida
pressupost

Àrea
gestora

Beneficiari

Objectiu
Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font
finançament

Modalitat

231014820005

Assistència

Càritas

Acció social

Llei 7/1985 de bases de règim local.

Suport

Social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

econòmic

Primària

urgents per a l'aplicació de la Ley 7/1985.

persones

100.000,00

Propis

Nominativa

3.000,00

Propis

Nominativa

20.000,00

Propis

Nominativa

40.000,00

Propis

Concurrència

necessitades
231014820007

Assistència

Dentistas

Social
Primària

Acció social

Llei 7/1985 de bases de règim local.

Suport

sobre

D. llei 2/2014 de Balears de mesures

econòmic

ruedas

urgents per a l'aplicació de la Ley 7/1985.

persones
necessitades

231024820002

Entitats

Fons

socials

Mallorquí

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

Suport

urgents per a l'aplicació de la Ley 7/1985.

econòmic

Solidaritat

persones
necessitades

231024820004

Entitats

Entitats

socials

socials

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

Suport

urgents per a l'aplicació de la Ley 7/1985.

entitats

competitiva

socials
231024820001

231024820002

Entitats

Patronat

socials

Joan XXIII

Entitats

Projecte

socials

Jove

Acció social

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

Suport

urgents per a l'aplicació de la Ley 7/1985.

discapacitats

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

Integració

urgents per a l'aplicació de la Ley 7/1985.

persones

20.000,00

Propis

Nominativa

21.000,00

Propis

Nominativa

3.600,00

Propis

Nominativa

8.000,00

Propis

Concurrencia

joves
231024820003

Entitats

Projecte

socials

Home

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

Integració

urgents per a l'aplicació de la Ley 7/1985.

persones
drogodepenents

231044870001

Gent

Asociacions

Gran

tercera

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

Suport

urgents per a l'aplicació de la Ley 7/1985.

persones

edat
320004850001

Educació

Ajudes

competitiva

majors
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SEGON. Que el Pla Estratègic de Subvencions modificat es publiqui en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."

Seguidament per part del Sr. Batle es manifesta que a l’anterior dictamen es presenta una
esmena i explica el seu contingut. El Dictamen ja esmenat, si s’aprova l’esmena, tendrà la
següent redacció:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data
data 25 de maig de 2020 es va dictaminar favorablement la següent;
PROPOSTA D'ACORD
Atesa la nova realitat social que es viu a l’actualitat causada pel virus COVID-19, l’Ajuntament d’Inca considera necessari realitzar una serie de modificacions de crèdits les quals
afecten a diferents subvencions que ofereix l’entitat havent-se de realitzar la corresponent
modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’entitat per l’exercici 2020.
Per l’exposat anteriorment, es del parer que per l'Ajuntament Ple, amb el dictam, l'adopció
dels següents ACORDS;
PRIMER. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Inca
per a l’exercici 2020, segons la nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;
Text que es modifica (modificacions en negreta)
‘PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020
PREÀMBUL
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els
Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de
Subvencions corresponent.
Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novem bre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials
que estiguin previstes en normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans
estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor
del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i pro grames sectorials vigents s’adaptaran a allò que s’hi estableix.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, suposa un pas més en el
procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que
regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que
s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les
distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complemen -

tarietat i coherència de les actuacions de les diferents administracions públiques evitant
qualsevol tipus de solapament.
Per millorar l’eficàcia, en la legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de Subvencions –instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a
finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat púbica– amb caràcter previ al naixement de les subvencions.
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual fi gura tot seguit.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el període de 2020
s’ajustarà allò que preveu aquest Pla.
Article 2
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de
les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació
de les ordenances que contenguin les bases reguladores de la seva concessió.
Article 3
L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Article 4
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en
cas que el Pla no es porti a la pràctica en el seus propis termes.
CAPÍTOL II
BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS
Article 5
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la
consecució de fins públics atribuïts a la competència local.
Article 6.
L’Ajuntament estableix per a l’any 2020 els següents objectius estratègic:

1. Foment de la cultura: música, cultura popular, manteniment i conservació del cultural del municipi.
2. Millorar la qualitat educativa.
3. Ajudar a les famílies per cobrar les despeses de material escolar i llibres de text.
4. Foment de l’esport: pràctiques esportives, associacionisme esportiu.
5. Acció social: suport econòmic a persones necessitades, a famílies amb menors en
situació de risc, associacionisme i participació ciutadana.
6. Foment de l'activitat empresarial i del treball.
L’annex I recull de forma detallada les distintes línies d’actuació dels objectius estratègics.
CAPÍTOL III
CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
Article 7
El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el
seu període de vigència.
Una vegada l’any com a mínim, el regidor de cada àrea gestora ha de presentar davant el
Ple una actualització dels plans en una memòria en què es contempli, almenys, el grau de
compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució
dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a
l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS AJUNTAMENT ANY 2020
(Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions)
1. Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA
2. Objectiu estratègic: MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA
3. Objectiu estratègic: AJUDAR LES FAMÍLIES PER COBRIR LES DESPESES DEL
MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT
4. Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ESPORT
5. Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL
6. Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL I DEL COMERÇ.
7. Objectiu estratègic: PRÀCTIQUES ESPORTIVES I ASSOCIACIONISME ESPORTIU
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SEGON. Que el Pla Estratègic de Subvencions modificat es publiqui en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació l’esmena proposada i n’esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca, Partit Popular, MÉS per Inca i Proposta per les Illes (El Pi); i sis (6) vots d'abstenció dels

grups municipals d'Independents d'Inca-INDI, Vox-Actúa Baleares, Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía i Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
El Sr. García sol·licita, en relació amb la concessió de la subvenció a Dentistas Sobre Ruedas, que li facin arribar els dos informes tècnics, l'anterior i l'actual.
Seguidament es passa a votar el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: tretze
(13) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca, MÉS per Inca, Proposta per
les Illes (El Pi) i Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i vuit (8) vots d'abstenció dels grups
municipals del Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, Vox-Actúa Baleares i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A
LA MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES REGULAT A
LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020
Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a
la modificació de l'annex de subvencions nominatives regulat a les bases d'execució del
pressupost de 2020, de data 25 de maig de 2020, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, en la sessió celebrada en data
data 25 de maig de 2020 es va dictaminar favorablement la següent
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Proposta del Senyor Virgilio Moreno Sarrió, batle de l'Ajuntament d'Inca, per a la incoació de
l’expedient de modificació de bases d'execució del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca de
l'any 2020.
VIST que per acord de la Junta de Govern de data 13 de maig de 2020 es va aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm 15/2020 incrementant en un import de 8.000,00 €
l’aplicació pressupostària 000.23102.4820001 referent a la subvencion nominativa a favor
l'entitat Patronat Joan XXIII.
VIST que resulta necessari modificar les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament
d'Inca per a l’exercici 2020, en concret l’annex I, referent a les subvencions nominatives
de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici 2020.
Considerant que la regulació jurídica en matèria del contingut i aprovació dels pressuposts
generals de les entitats locals es regula a la Secció 1ª del capítol I del títol VI del TRLRHL
en els seus articles del 162 al 171, ambdós inclosos, i es desenvolupa per mitjà del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I 'Dels pressuposts' del
títol VI 'Pressupost i despesa pública' de la LRHL (RD 500/1990).

Considerant que el procediment d'aprovació de la modificació de les bases d'execució
tendrà els mateixos tràmits que el de l'aprovació inicial del Pressupost que s'inicia
mitjançant l'aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament. Una vegada aprovat inicialment s'ha
d'exposar al públic durant el termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). En el cas de no haver-hi reclamacions la
modificació de les bases d'execució del Pressupost s'entén definitivament aprovada. En
cas que s’interposés una reclamació el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre les
reclamacions presentades.
Vist que una vegada aprovat definitivament la modificació de les bases d'execució del
Pressupost es publicarà, al tauler d'anuncis i al BOIB, i se’n trametrà una còpia a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Delegació Provincial del Ministeri
d'Economia i Hisenda.
Vist que contra l’aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del
Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i
terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció. La interposició del recurs no
suspendrà per si mateixa l’aplicació del Pressupost definitivament aprovat.
La còpia de la modificació haurà d’estar a disposició del públic, a efectes informatius, des
de la seva aprovació definitiva i fins a la finalització de l'exercici.
Vist l’informe de l’interventor municipal.
Per tot això, es proposa a l'Ajuntament en ple, amb el dictamen favorable de la Comissió
d’Economia i Bon Govern de data 25 de maig de 2020, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'oportú expedient de modificació de les bases d’execució
del Pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l’exercici 2020 en relació amb l’annex I referent a les subvencions nominatives d’acord amb el següent detall:

SEGON. 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.

TERCER. 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 inicial s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de les bases d'execució del Pressupost General
Consolidat es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma
simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears."
Seguidament per part del Batle es manifesta que a l’anterior dictamen es presenta una esmena i explica el seu contingut. El Dictamen ja esmenat, si s’aprova l’esmena, tendrà la
següent redacció:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data
data 25 de maig de 2020 es va dictaminar favorablement la següent;
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Proposta del Senyor Virgilio Moreno Sarrió, batle de l'Ajuntament d'Inca, per a la incoació de
l’expedient de modificació de bases d'execució del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca de
l'any 2020.
VIST que per acord de la Junta de Govern de data 13 de maig de 2020 es va aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm 15/2020 incrementant en un import de 8.000,00 €
l’aplicació pressupostària 000.23102.4820001 referent a la subvencion nominativa a favor
l'entitat Patronat Joan XXIII.
VIST que resulta necessari modificar les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament
d'Inca per a l’exercici 2020, en concret l’Annex I, referent a les subvencions nominatives
de l’Ajuntament d’Inca per l’exercici 2020.
Considerant que la regulació jurídica en matèria del contingut i aprovació dels
Pressuposts Generals de les entitats locals es regula a la Secció 1ª del capítol I del títol VI
del TRLRHL en els seus articles del 162 al 171, ambdós inclosos, i es desenvolupa per
mitjà del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I 'Dels
pressuposts' del títol VI 'Pressupost i despesa pública'' de la LRHL (RD 500/1990).
Considerant que el procediment d'aprovació de la modificació de les bases d'execució
tendrà els mateixos tràmits que el de l'aprovació inicial del Pressupost que s'inicia
mitjançant l'aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament. Una vegada aprovat inicialment s'ha
d'exposar al públic durant el termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). En el cas de no haver-hi reclamacions la
modificació de les bases d'execució del Pressupost s'entén definitivament aprovada. En
cas que s’interposés una reclamació el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre les
reclamacions presentades.
Vist que una vegada aprovat definitivament la modificació de les bases d'execució del
Pressupost es publicarà, al tauler d'anuncis i al BOIB, i se’n trametrà una còpia a la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Delegació Provincial del Ministri
d'Economia i Hisenda.
Vist que contra l’aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del
Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i
terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció. La interposició del recurs no
suspendrà per si mateixa l’aplicació del Pressupost definitivament aprovat.
La còpia de la modificació haurà d’estar a disposició del públic, a efectes informatius, des
de la seva aprovació definitiva i fins a la finalització de l'exercici.
Vist l’informe de l’interventor municipal.
Per tot això, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el dictamen favorable de la Comissió
d’Economia i Bon Govern de data 25 de maig de 2020, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'oportú expedient de modificació de les bases d’execució
del Pressupost de l'Ajuntament d'Inca per l’exercici 2020 en relació amb l’annex I referent
a les subvencions nominatives d’acord amb el següent detall:

SEGON. 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.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i els
suggeriments que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no
se’n presentin, l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de les bases d'execució del Pressupost General
Consolidat es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simul tàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears."

Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació l’esmena proposada i n’esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca, Partit Popular, MÉS per Inca i Proposta per les Illes (El Pi); i sis (6) vots d'abstenció dels
grups municipals d'Independents d'Inca-INDI, Vox-Actúa Baleares, Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía i Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Seguidament es passa a votar el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: tretze
(13) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca, MÉS per Inca i Proposta per
les Illes (El Pi) i Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i vuit (8) vots d'abstenció dels grups
municipals del Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, Vox-Actúa Baleares, CiudadanosPartido de la Ciudadanía.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A
L'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE
FAÇANES DEL CASC ANTIC I L'EIXAMPLE
Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de façanes del casc antic i l'eixample,
de data 21 de maig de 2020, que transcrit textualment diu:
"Informe que en forma de proposta de resolució emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i
Habitatge envers l'aprovació de les bases i inici convocatòria de subvencions de l'any 2020
per a la restauració i rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà d'Inca
mitjançant dues línies, casc antic-catalogats i eixample d'Inca, perquè s’elevi a la decisió
del Ple de l’Ajuntament.
I. VISTA la Providència de Batlia de data 18 de maig de 2020 i de conformitat amb allò
establert a la Llei general de subvencions, 38/2003, resulten els Antecedents de fet
següents:
1. L'Ajuntament d'Inca vol continuar estimulant i fomentant la realització d'obres de
restauració i rehabilitació de façanes, per a mantenir en bon estat de conservació dels
béns immobles, allargant així la vida del patrimoni urbà i garantint la seguretat dels
vianants, i com a mesura per millorar la imatge de la ciutat.
2. L'objecte de les presents bases és fomentar i regular les ajudes econòmiques que
l'Ajuntament d'Inca concedirà durant l'any 2020 per a la restauració i/o rehabilitació de les
façanes d'edificis, situats en el casc antic i eixample de la ciutat d'Inca, mitjançant dues
línies. No seran subvencionables els edificis situats a les zones qualificades com a
polígon i/o zona industrial i de serveis, així com els edificis destinats a equipaments
públics.
Es preveu diferenciar dos tipus de línies de subvenció i/o ajuda: 1) edificis situats a l’àmbit
del casc antic i catalogats i 2) edificis situats a la zona d'eixample. En aquest cas, les
habitatges situats a l’àmbit del casc antic i catalogats, tindran un percentatge superior
d'ajuda, atès que aquestes es veuen afectades per la fitxa ambiental H-004 del Catàleg

dels elements d’interès artístic, històric, ambiental i del patrimoni arquitectònic del T.M.
d’Inca, i presenten, en general, una major antiguitat i problemes de conservació.
3. Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de llicència i
comunicacions prèvies per realitzar obres de conservació, restauració i rehabilitació de
façanes d'immobles ubicats dins el nucli urbà d'Inca que es presentin en el registre de
l'Ajuntament durant l'any 2020.
Així mateix, atès que el nombre de sol·licituds de la convocatòria de l'any 2019 va superar
les expectatives, es va determinar que part de les sol·licituds presentades a l'any 2019
fossin incorporades a la convocatòria de 2020, conforme a la modificació de la condició
7.2 de les bases de subvenció de façanes de 2019, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en
sessió ordinària de dia 30 de maig de 2019, la qual cosa suposa que aquestes sol·licituds
ja queden incorporades de forma automàtica dins la nova convocatòria sense necessitat
de presentar nova sol·licitud.
Fonaments de dret
Vist que el Pressupost municipal per al 2020, que contempla crèdit pressupostari per dur a
terme les línies de subvencions.
Atès que a l'acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26
de maig de 2016.
Vist que en data 18 de maig 2020 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 90.000 euros de la partida pressupostària
000.33600.7810001 i 60.000 euros de la partida pressupostària 000.33600.7810002 del
pressupost per a l'exercici 2020, per la línia de subvencions esmentada i es practicà
l'oportuna retenció de crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de subvencions, en
la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per
a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò
disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb
l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els

organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
_
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions,
en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així com l'article 18.3 de
l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._
Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació (A) de
la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de rehabilitació de
façanes per import de 90.000 euros per edificis del casc antic i catalogats i 60.000 euros
per edificis de la zona d'eixample, amb càrrec a les partides pressupostàries,
respectivament, 000.33600.7810001 i 000.33600.7810002, del Pressupost Municipal per a
l'exercici 2020, i es practicarà així mateix el corresponent document comptable.
Vist l'informe de fiscalització de l'interventor conforme a l'article 214 del Text refós de la
Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 16
del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic.
Vist l'informe del Secretaria Municipal, d'acord amb el previst a l'article 23 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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.q), 25.2.a) i 47.1 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 cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i l’arquitecte municipal que
subscriuen sotmeten el present Informe jurídic FAVORABLE, a resultes del qual es formula
la Proposta de resolució que se sotmet a la consideració del president de la Comissió
Informativa d'Hisenda, per tant, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions de
l'any 2020 per a la restauració i rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà
d'Inca mitjançant dues línies, casc antic-catalogats i eixample d'Inca que s'adjunten com
annex 1.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 90.000 euros de la partida
pressupostària 000.33600.7810001 i 60.000 euros de la partida pressupostària
000.33600.7810002 del pressupost per a l'exercici 2020; es practicarà l'oportuna

autorització del crèdit a l'esmentada partida.
Quart. Que es publiquin les bases objecte d'aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS).
Cinquè. Que es publiqui un extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L'ANY 2020 PER A LA
CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE BÉNS
IMMOBLES DEL NUCLI URBÀ D'INCA MITJANÇANT DUES LÍNIES, CASC ANTICCATALOGATS I EIXAMPLE
1. Normativa bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament d’Inca publicada en el BOIB núm. 66, de 26 de
maig de 2016.
2. Finalitat
L'Ajuntament d'Inca vol estimular i fomentar la realització d'obres de restauració i
rehabilitació de façanes, per mantenir en bon estat de conservació dels béns immobles,
allargant així la vida del patrimoni urbà i garantint la seguretat dels vianants, i com a
mesura per millorar la imatge de la ciutat.
L'objecte de les presents bases és fomentar i regular les ajudes econòmiques que
l'Ajuntament d'Inca concedirà durant l'any 2020 per a la restauració i/o rehabilitació de les
façanes d'edificis, situats en el casc antic i eixample de la ciutat d'Inca, mitjançant dues
línies. No seran subvencionables els edificis situats a les zones qualificades com a
polígon i/o zona industrial i de serveis, així com els edificis destinats a equipaments
públics.
Es preveu diferenciar dos tipus de línies de subvenció i/o ajuda: 1) edificis situats a l’àmbit
del casc antic i catalogats i 2) edificis situats a la zona d'eixample. En aquest cas, les
habitatges situats a l’àmbit del casc antic i catalogats, tindran un percentatge superior
d'ajuda, atès que aquestes es veuen afectades per la fitxa ambiental H-004 del Catàleg
dels elements d’interès artístic, històric, ambiental i del patrimoni arquitectònic del TM
d’Inca, i presenten, en general, una major antiguitat i problemes de conservació.
3. Objecte
Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de llicència i
comunicacions prèvies per realitzar obres de conservació, restauració i rehabilitació de
façanes d'immobles ubicats dins el nucli urbà d'Inca que se sol·licitin i realitzin durant el
termini comprés des del 1 de gener a 31 de desembre de 2020.

Es consideren obres de conservació les destinades al manteniment de totes les
condicions estructurals i elements del bé immoble en perfecte estat de salubritat i
ornament exterior, i també tots aquells elements i instal·lacions que es considerin en mal
estat (balcons, baixants, fusteries, etc.), així com les estrictes obres de manteniment
(reparacions de referit o pintures, etc.).
Es consideren obres de restauració aquelles la finalitat de les quals és la de tornar al bé o
una part d'ell a les seves característiques originals, científicament conegudes, tant de les
seves estructures com dels seus elements, acabat i decoracions, de manera que el
procés sigui reconeixedor, sense que s'admetin en el procés noves aportacions de nou
disseny. Comporta la utilització, en la mesura que sigui possible, dels sistemes
constructius i materials originals.
Es consideren obres de rehabilitació les que tenen per objecte la millora de les condicions
d'habitabilitat i estètica, mantenint en tot cas les característiques estructurals del bé
(estructura portant) i els aspectes fonamentals de la seva tipologia.
4. Dotació pressupostària
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
de l’exercici 2020 a la partida pressupostària 000.33600.7810001, per import de 90.000 €,
per edificis de l'àmbit del casc antic i catalogats i 60.000€ a la partida pressupostària
000.33600.7810002 per edificis de la zona d'eixample.
De forma excepcional, en cas que el crèdit pressupostari d’alguna de les dues línies no
fos suficient i abans d’aplicar els criteris de prelació de les sol·licituds establerts a la
clàusula sisena, es podrà, de forma motivada, ampliar el crèdit d'una línia amb el crèdit
sobrant de l'altra, si fos el cas, amb els requisits establerts a l'article 58 del RLGS.
En tot cas el límit pressupostari màxim seran els 150.000 € consignats a les partides
anteriorment citades.
5. Beneficiaris
La sol·licitud de la subvenció la realitzarà la propietat de l'immoble, tant si es tracta d'una o
més persones físiques, d'una societat mercantil, com d'una comunitat de propietaris. En
aquest darrer supòsit caldrà, per tant, que la comunitat estigui legalment constituïda. Les
subvencions s'atorgaran a la propietat en el seu conjunt, mai a títol individual.
No obstant això, no en poden ser beneficiaris:


Qui incorri en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS.



Qui, en el moment que l’òrgan instructor de la convocatòria hagi de fer la proposta de
resolució definitiva, no estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions de
l'Ajuntament d'Inca.



Qui disposi d'altres subvencions de l'Ajuntament d'Inca per realitzar obres al mateix immoble.

6. Condicions
L’obtenció de la subvenció quedarà sotmesa al compliment de les següents condicions:
a. Han de ser façanes d'edificis d'habitatges de més de 40 anys d’antiguitat
b. L'edifici ha de comptar amb els requisits legals d'ús i no ha d'estar en situació de
fora d'ordenació.
c. Les façanes intervingudes han de donar a via pública; s'hi poden incloure les
parets mitgeres visibles des de la via pública
d. Les obres objecte de subvenció han de disposar de les corresponents llicències
administratives i/o comunicació prèvia, i hauran de complir les condicions que
eventualment imposi l'Administració competent en matèria de patrimoni.
f. Tant l'acabat de les façanes, com les fusteries exteriors i les baranes, seran de
característiques similars a les originals
g. Es considerarà la possible eliminació visual del cablejat existent en façana,
avaluant el seu possible soterrament
h. Els edificis que optin a aquestes ajudes s'hauran d'ajustar als criteris establerts a
l'annex 4 d'aquestes bases.
El compliment de les condicions de l'apartat a, b) i d) s'haurà d'acreditar abans del
pagament de la subvenció. Aquestes condicions seran comprovades d'ofici per l'Àrea
d'Urbanisme i Habitatge.
Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i constructiva
amb l'estat de conservació de l'edifici així com la seva efectiva contribució a la millora de
les condicions d'ús, seguretat o estètica exterior de l'edifici i l'adequació o supressió de
parts o elements impropis de les façanes.
En qualsevol cas, quedaran excloses de l'àmbit de la subvenció regulada per les presents
bases:






Façanes d'edificis en situació de fora d'ordenació
Obres que impliquin la demolició de la façana
Actuacions que representin el buidat estructural o l'enderroc general del immoble en
què es pretén actuar
Façanes d'edificis en els que s'hagi iniciat, resolt o no, un expedient d'infracció urba nística.
Utilització de pintura plàstica com a material d'acabat.




Intervencions que mantinguin els aparells d'aire condicionat, antenes, conductes de
fums o qualsevol altre element d'aquest tipus situat a la façana o als balcons, incomplint el PGOU d'Inca.
Intervencions que suposin o mantinguin la col·locació d'estenedors oberts a la via pú blica.

No obstant això, no en poden ser beneficiaris:





Qui incorri en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS.
Qui, en el moment que l’òrgan instructor de la convocatòria hagi de fer la proposta de
resolució definitiva, no estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions de
l'Ajuntament d'Inca.
Qui disposi d'altres subvencions de l'Ajuntament d'Inca per realitzar obres al mateix immoble

7. Quantia i criteris de concessió de la subvenció
1. La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de
publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
Les actuacions per a les quals se sol·liciti subvenció seran objecte de revisió i informe per
part de la comissió avaluadora, considerant-se cost de l’actuació, el cost que determini
aquesta comissió, sobre aquest valor s’aplicarà el percentatge subvencionable d’acord
amb els següents imports màxims:
- Del 60 % del cost de l’actuació subvencionada en el cas d'immobles inclosos a
l'àmbit del casc antic, així com a immobles inclosos en el catàleg de protecció del
patrimoni del municipi d'Inca, aprovat definitivament per la Comissió lnsular
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, el 26 d'octubre de
2012 (BOIB núm.176 de 27/11/2012), amb un màxim de 6.000,00 €.
- Del 40 % del cost de l’actuació subvencionada, en el cas d'immobles situats en
zona d'eixample, amb un màxim de 4.000€.
2. La quantia de la subvenció tendrà com a límit màxim el crèdit consignat contemplat en
les bases i en aquesta convocatòria i no podrà superar el percentatges indicats.
En cas que l'import global de les subvencions concedides excedeixi la dotació
pressupostària contemplada en la base tercera, la comissió qualificadora elaborarà una
proposta de resolució per tal d'acomodar la quantia global a la consignació pressupostària
disponible, d'acord amb els següents criteris:
1. Seran objecte de valoració, per tal de mantenir la subvenció inicialment prevista:
a. L'antiguitat de l'edificació
b. La recuperació de la configuració original de la façana de l'immoble

c. La recuperació d'elements de l'arquitectura tradicional, i la utilització de materials
similars als originals
d. La intervenció en immobles que es trobin en un palès estat de degradació, evident i
notori des de la via pública
e. La intervenció en immobles amb façana a més d'un carrer.
f. La intervenció en immobles que hagin estat inclosos en el Catàleg de protecció del
patrimoni històric d'Inca.
2. Seran objecte de valoració negativa, susceptible de minorar la quantia de la subvenció
inicialment prevista:
a. La realització d'intervencions amb tècniques i materials o elements poc avinguts amb
l'arquitectura tradicional.
b. La manca d'algun o de tots els elements especificats a l'apartat 1.
No obstant això, quan el crèdit pressupostari sigui suficient per satisfer-les totes, no cal
aplicar els criteris anteriors per establir un ordre de prelació entre les sol·licituds
presentades que reuneixin els requisits de la convocatòria.
Així mateix, la Comissió Avaluadora tendrà la potestat, en funció de les sol·licituds
presentades i la seva qualitat, de proposar un prorrateig de la quantitat pressupostada
entre totes les sol·licituds admeses, en el cas que el nombre de sol·licituds superi aquesta
quantitat.
D’altra banda, també es podrà proposar als interessats, prèvia la seva conformitat que
aquelles sol·licituds amb data d'entrada més tardana, puguin passar a formar part de la
propera convocatòria, tenint en compte la seva data d'entrada i amb caràcter prioritari
respecte a les noves sol·licituds que es presentin durant la nova convocatòria.
8. Naturalesa de la subvenció
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i
anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes
a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Així mateix, són compatibles amb altres ajuts, subvencions que pugui rebre la persona
beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total dels ajuts o subvencions rebudes
no superi el cost del concepte subvencionat.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte
subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, la persona beneficiària ha de
cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que
s’estableix a la condició 21 (Justificació i pagament).
9. Despeses subvencionables
1. D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:

a. El pressupost d'execució material de les obres pel qual s'hagi obtingut llicència urbanística, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres
documents que les acrediten. Quan no sigui necessari projecte tècnic, per tractarse d'actes subjectes a comunicació prèvia o llicència sense projecte, es prendrà
com a referència el pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció.
b. Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.
c. Que no superin el valor de mercat.
2. No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:
a. Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de
mercat.
b. Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració
específiques si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per
preparar-lo ni dur-lo a terme.
c. Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
d. Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni
els imposts personals sobre la renda.
e. Els impostos ni les taxes derivats de la obtenció de la llicència municipal d'obres.
10. Sol·licitud i documentació adjunta
Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment,
mitjançant els models que incorporen aquestes bases però, en qualsevol cas, han de
contenir les dades necessàries per identificar correctament la persona sol·licitant. S'hi ha
d'adjuntar la documentació següent:
1. Model de sol·licitud de subvenció amb indicació de les dades de la finca i del sol·licitant,
inclòs el número de compte corrent als efectes de posteriors liquidacions (annex 1).
2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o del seu representant legal.
3. Si és el cas, documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal
en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud.
4. Acord de la comunitat de propietaris de sol·licitar l’ajut i de realitzar els treballs d'acord
amb les normes i ordenances municipals i les condicions de la convocatòria, si s'escau.
5. Documentació fotogràfica de l'edifici (generals de façanes i de detall dels elements on
es pretén intervenir) en l'estat previ a la intervenció.
6. Llicència, declaració responsable o comunicació prèvia d'obres.
7. En cas que no sigui necessària la presentació de projecte redactat per tècnic
competent, s'haurà d'aportar la següent documentació:

- Plànol o croquis de l'estat actual
- Memòria amb descripció de les característiques de la façana de l'edificació existent,
amb indicació de les problemàtiques de l'estat inicial i dels materials que el
conformen, així com la descripció dels materials, acabats i colors de la proposta.
- Pressupost detallat per capítols, amb amidaments de cadascuna de les partides i
oficis, i aplicació de preus unitaris (s’entén que el pressupost presentat no du IVA si
no s’hi recull res al respecte)
8. Declaració jurada d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
9. Declaració responsable de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per
dur a terme les obres objecte de la sol·licitud o, si és el cas, la relació dels suports, de les
subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides.
10. Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 2).
11. Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició
de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, ni haver estat mai objecte de sancions administratives
fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques
laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de
l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (annex 7).
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les bases i
la convocatòria corresponent.
11. Esmena de deficiències
Donat el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l'òrgan
instructor n'ha de requerir la rectificació o els documents que hi manquin. Si en el termini
de 10 dies hàbils la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els
documents requerits, l'Ajuntament, després d’haver pres la resolució pertinent,
considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015.
12. Publicació de la convocatòria i de la seva resolució
La convocatòria i les bases que la regeixen i la resolució de la convocatòria s'han de
publicar en la Base Nacional de Subvenciones (BNDS), el BOIB i en la pàgina web de
l'Ajuntament.
13. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar fins dia 30 de
setembre de 2020, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en
el BOIB. Si el darrer dia hàbil caigués en diumenge o festiu, el termini s'ajorna fins a l'hàbil
següent.

Cal presentar-les en el registre general de l'Ajuntament o també es poden presentar en
els llocs establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.
No obstant això, atès que el nombre de sol·licituds de la convocatòria de l'any 2019 va
superar les expectatives, es va determinar que part de les sol·licituds presentades a l'any
2019 fossin incorporades a la convocatòria de 2020, conforme a la modificació de la
condició 7.2 de les bases de subvenció de façanes de 2019, aprovada pel Ple de
l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 30 de maig de 2019, la qual cosa suposa que
aquestes sol·licituds ja queden incorporades de forma automàtica dins la nova
convocatòria sense necessitat de presentar nova sol·licitud.
14. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el
de concurrència competitiva.
14.1. Iniciació
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació
simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran
publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB i a la pàgina web
www.incaciutat.com.
La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB
núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
14.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria
d'Urbanisme i Habitatge.
Les activitats d’instrucció comprendran:
a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que
siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva
emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor
s’acordi un altre termini.
b) L’avaluació de les sol·licituds efectuades conforme als criteris, formes i prioritats
de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada,
integrada per les persones relacionades tot seguit:
Presidència:

)A La persona titular de la regidoria delegada d'Urbanisme i Habitatge o
persona en qui delegui.
Vocals:
)B Cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge o persona en qui delegui.
)C Arquitecte tècnic municipal o persona en qui delegui
Secretaria:
)D Administratiu/iva d’administració general (amb veu, però sense vot), o
persona en qui delegui.
A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i
emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de
la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits
establerts en aquestes bases.
En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la
documentació que consideri pertinents per resoldre.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució que s'elevarà a l'òrgan competent per resoldre la subvenció.
El termini per resoldre les sol·licituds de subvencions serà de dos mesos des de la seva
presentació en el registre general. En el cas de no resoldre en aquest termini, la sol·licitud
s'ha d'entendre desestimada.
La resolució definitiva serà notificada als beneficiaris en el termini de deu dies perquè
comuniquin la seva acceptació. S'entendrà acceptada si en aquest termini no s'expressa
el contrari.
15. Termini de resolució i notificació
La Junta de Govern Local ha d'adoptar la corresponent resolució en el termini màxim de
dos mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució amb tots els beneficiaris serà publicada a la pàgina web de l'Ajuntament el
termini màxim de 10 dies des de la data de l'acord, conforme el previst a l'article 45 de la
Llei 39/2015, d'1 d' octubre de procediment administratiu comú.
No obstant això, l'òrgan competent per resoldre, si ho considera oportú, podrà realitzar la
notificació de forma personal.
16. Modificació del projecte
La persona beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa per fer qualsevol
modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació

substancial han de ser motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició
de les circumstàncies que les justifiquin, i s’han d’especificar les repercussions
pressupostàries que impliquin.
17. Acceptació
Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari l'accepti, sense reserves, amb les
condicions amb les quals s'ha concedit. A aquests efectes, la signatura del justificant de
recepció de la comunicació de la subvenció és suficient, sempre i que el beneficiari no
al·legui res en contra en el termini d'un mes. La no acceptació comporta la revocació de la
subvenció.
18. Obligacions del beneficiari
Els beneficiaris de les subvencions objecte de la present convocatòria s'obligaran a
complir les següents condicions:
1. Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar les dades i els
documents que els siguin sol·licitats.
2. Començar i acabar les obres en els terminis previstos a la llicència o
especificats a la comunicació prèvia.
3. Exhibir en la façana de l'immoble objecte de la intervenció, i mentre durin les
obres, el distintiu que proporcionarà l'Ajuntament, acreditatiu de la col·laboració
municipal en el seu finançament, que s'ajustarà al model inclòs a l'annex 3.
19. Termini de finalització de les obres
Les obres objecte de subvenció hauran d'estar acabades en el termini fixat a la llicència
urbanística, o en el termini especificat a la comunicació prèvia i, en tot cas, abans de 31
de desembre de 2020.
20. Justificació i pagament de la subvenció
El termini de justificació de la subvenció concedida serà de dos (2) mesos des de la
finalització del termini objecte de la subvenció, comptadors des de l’endemà de dia 31 de
desembre de 2020, es a dir, de dia 1 de gener de 2021 a dia 28 de febrer de 2021.
Són aplicables a la justificació i al pagament relatius al procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en
el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).
Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar:
1. Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la proposta tècnica
presentada en el seu dia (amb els materials,colors i acabats, etc.) i d'acord amb la

llicència d'obres municipal, i si n'és el cas, certificat del tècnic director de finalització de les
obres.
2. Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures en correspondència amb el
pressupost presentat i justificació del seu pagament.
3. Fotografies de les façanes de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació.
4. El pagament de les despeses s'haurà de realitzar abans de dia 31 de desembre de
2020.
L'acreditació de la despesa i la justificació del pagament s'haurà de presentar pel total de
la subvenció concedida.
21. Revocació de la subvenció
Si la persona o entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les bases o
en la normativa sectorial de subvencions, o incorre en alguna de les causes de l’article 37
de la LGS, o altera les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte o
comunicació prèvia que s’hagin pogut tenir en compte per concedir l’ajuda, els òrgans
competents de l'Ajuntament han de revocar la concessió de la subvenció. En
conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’haurà
de reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del
RLGS.
ANNEX 0
GUIA PER A OBRES DE RESTAURACIÓ I/O REHABILITACIÓ DE FAÇANES
OBJECTE
Aquesta guia de la rehabilitació pretén recollir una sèrie de recomanacions pels
sol·licitants de subvencions municipals per a la restauració i/o rehabilitació de façanes
d'edificis al nucli urbà d'Inca.
Aquest document no és una guia exhaustiva, sinó orientativa de qüestions a tenir en
compte tant a les obres de conservació, restauració o consolidació, com per les obres de
rehabilitació de les façanes dels immobles que sol·licitin les ajudes.
CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL
El sol·licitant que pretengui obtenir ajudes per realitzar les obres esmentades, haurà de
complir les condicions imposades a la llicència d'obres, i en particular, les condicions que
eventualment imposi l'Administració competent en matèria de patrimoni.
Les solucions arquitectòniques projectades i els usos prevists han de ser adients i
compatibles amb les característiques tipològiques de l'edifici en el que s'intervé, i han de
complir els paràmetres i usos permesos en la normativa urbanística aplicable en cada cas.
Les obres que poden acollir-se a les ajudes són:



Restauració de les parts de la façana en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament d'esquerdes, etc)



Decapat i/o pintat de tota la façana



Restauració d'elements escultòrics i ornamentals de façana que puguin considerar-se
d'interès



Reconstrucció o restitució d'elements deteriorats o desapareguts



Neteja i tractament dels paraments petris



Neteja i restauració dels elements de fusteria (portes, finestres, etc.)



Neteja i restauració dels elements de serralleria (baranes, reixes, etc.)



Eliminació dels aparells d'aire condicionat, antenes, conductes de fums o qualsevol altre element d'aquest tipus situat a la façana



Substitució de baixants i canals de recollida d'aigües pluvials



Eliminació del cablejat de la façana

CONDICIONS DE CARÀCTER PARTICULAR
La composició i acabat de materials de les façanes seguirà els següents criteris:


Les obertures s’ordenaran segons els eixos verticals de composició.



En les restauracions, les fusteries exteriors seran de característiques similars a les originals. En les rehabilitacions, les fusteries i persianes seran de fusta o d’alumini, amb
els colors tradicionals de la zona. Les persianes seran de llibret mallorquí alineades a
façana i fixades amb galfons i sense bastiments. No s’admet la fusteria exterior en
PVC.



En les restauracions, les baranes exteriors seran de característiques similars a les originals.



No s’admeten els aplacats ni els emmarcats amb pedra aplacada irregular i/o amb
acabats brillants.



L'acabat de les façanes serà de característiques similars a les originals. A les restauracions, es recomana morter de calç o pintura al silicat damunt arrebossat de calç.



Els rètols publicitaris o anuncis no sobresortiran del pla de façana més de 6 cm, i s'han
de situar dins de l'espai de les pròpies obertures. No s'admeten rètols a les baranes
dels balcons dels edificis.



Es considerarà la possible eliminació visual del cablejat existent en façana, avaluant la
possibilitat del seu soterrament.



Les parets mitgeres s'acabaren amb el mateix material i color que les façanes.



No es permeten els aparells de refrigeració o aire condicionat visibles des de l'exterior.
S'admeten els que, sense sobresortir del pla de façana, estiguin integrats compositivament dins dels buits existents i protegits visualment, sense produir distorsions estètiques.

Queda prohibit qualsevol abocament o desguàs a la via pública.



Tots els conductes i traçats d'instal·lacions privades (telefonia, calefacció, climatització,
aigua, televisió, etc.) aniran per l'interior de l'edificació o encastats.
Els conductes de fums estaran sempre ocults des de la via pública, i sobresortiran de
la coberta el mínim necessari per al seu funcionament correcte.



Les antenes de televisió, telefonia o similars no poden estar adossats a façana ni situats als balcons. Es recomana la instal·lació d'antenes col·lectives a coberta, ubicades
de tal manera que la seva percepció visual des de la via pública sigui la mínima possible.



No es permet la col·locació d'estenedors oberts a la via pública."

El Sr. García vol fer constar que la documentació que han rebut els portaveus no
coincideix amb la documentació que té el secretari.
Seguidament el grup municipal de Socialistes d’Inca proposa esmenar les bases modificant la redacció del punt 7.2.2, de tal manera que quedi redactat de la següent forma:
"Així mateix, la Comissió Avaluadora, tendrà la potestat, en funció de les sol·licituds
presentades i la seva qualitat, de proposar un prorrateig de la quantitat pressupostada
entre totes les sol·licituds admeses, en el cas que el nombre de sol·licituds superi aquesta
quantitat, quan es tracti d'edificis situats en eixample o casc antic no catalogats.
En el cas d'edificis catalogats que hagin sol·licitat la subvenció i reuneixen tots els
requisits, no els serà aplicable el prorrateig i seran beneficiaris del 60 % del cost de
l’actuació subvencionada fins al màxim de 6.000 €."
A més, el grup municipal del Partit Popular vol afegir un paràgraf que textualment diu:
"En cas de produir-se un cessament temporal de l'activitat o un descens del ritme de tre ball per causes de força major no imputables al contractista, com pot ser un cessament
d'activitat per qualsevol altra circumstància similar o no previsible, aquest termini de no
activitat quedarà descomptat del termini total de realització dels treballs concedint-se una
ampliació del termini d'igual durada al cessament produït, una vegada s'hagin esmenat els

motius de causa major que van causar aquest cessament o disminució del ritme normal
dels treballs."
Finalitzades totes les intervencions se sotmeten a votació conjuntament les esmenes proposades i n’esdevé el següent resultat: dinou (19) vots a favor dels grups municipals de
Socialistes d’Inca, Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, MÉS per Inca, Proposta per
les Illes (El Pi), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unides Podem (PODEMOS-EUIB);
i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox-Actúa Baleares,.
Seguidament es passa a votar el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: disset
(17) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca, Partit Popular, MÉS per Inca,
Proposta per les Illes (El Pi), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unides Podem (PO DEMOS-EUIB); i quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals d'Independents d'IncaINDI i Vox-Actúa Baleares,.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A
L'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER
ALS LLIBRES DE TEXT
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de llibres de text, de data 4 de
maig de 2020, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN
Vista la Providència de Batlia de data 4 de maig de 2020 i de conformitat amb el establert
en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents,
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal per al 2020, que contempla crèdit pressupostari per la línia
de subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: LLIBRES DE TEXT.
2. Òrgans competents: Ple i Junta de Govern.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: famílies d’Inca amb fills en edat escolar
obligatòria.
4. Objectius i efectes pretesos: col·laborar amb les famílies d’Inca que presentin
dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text
o material substitutori.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: 1 de gener al 9 d’octubre de
2020.
6. Fonts de finançament: recursos propis.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016 es va acordar l’aprovació de
l’Ordenança General de Subvencions. L’esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí

Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a definitiu en data
26 de maig de 2016.
En data 19 de maig es va incorporar a l’expedient el corresponent certificat d’existència de
crèdit (RC) per import de 90.000 euros de la partida pressupostària 32000.4850001 del
pressupost per a l’exercici 2010, practicant-se l’oportuna retenció de crèdit a l'esmentada
partida.
S’acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint aquesta totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei general de subvencions, en
la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
D’acord amb l’establert per l’article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l’aprovació de la despesa per òrgan competent per
a això, que s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d’acord amb el
disposat a l’article 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb l’article 214.2
del Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d’elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
referixen els articles 215 i següents del Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Es pot entendre que l’esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d’interventor.
D’acord amb l’establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei General
de Subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de Bases de Règim Local, això
com l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions, correspon a l’Ajuntament en Ple
amb el Dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda l’aprovació de la despesa.
Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l’aprovació (A) de la despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de LLIBRES DE TEXT per import
de 90.000,00 euros, amb càrrec a la partida 3200.4850001 del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2020, practicant-se així mateix el corresponent document comptable.
Vists els informes favorables de la Intervenció i de la Secretaria municipals.
Vista la fiscalització favorable de l’Interventor actual.
Per la qual cosa, d’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es proposa a l’Ajuntament en Ple amb el Dictamen previ de la Comissió

Informativa d’Economia i Bon Govern de data 25 de maig de 2020, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions de
LLIBRES DE TEXT que s’adjunten com a Annex
Segon.- Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d’aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l’autorització de la despesa (A) per import de 90.000,0 euros de la partida
pressupostària 32000 4850001 del pressupost per a l’exercici 2020, practicant-se
l’oportuna autorització del crèdit a l’esmentada partida.
Quart. Que es publiquin les bases objecte d’aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions BDNS.
Cinquè. Que es publiqui un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB)."
"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES FAMÍLIES
D'INCA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O MATERIAL SUBSTITUTORI
CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2020/2021.
1. Finalitat
L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat d’avançar cap a la consecució de l’ensenyament
escolar obligatori gratuït i per tal de contribuir a no privar cap infant del municipi d'accedir
al sistema educatiu per motius econòmics, crea aquesta línia d’ajuts.
2. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la
concessió de subvencions a les famílies d'Inca amb fills en edat escolar obligatòria que
presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text
o material substitutori.
S’entén per material substitutori el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i
altres materials que substitueixen els llibres de text. El software educatiu tendrà també la
consideració de material substitutori quan sigui utilitzat per a aquest fi.
Els llibres de text o material substitutori han de correspondre a alumnes matriculats a
centres escolars d'Inca, a nivells obligatoris d’ensenyament i al curs 2020/2021
Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la reutilització
dels llibres de text.
3. Entitats beneficiàries / destinataris o beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les famílies d'Inca amb fills en edat
escolar obligatòria.

Sol·licitaran la subvenció el pare, la mare o el tutor legal en representació de l'alumne/a,
que compleixin els requisits següents:
-

-

-

Tots els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats al municipi d’Inca,
amb una antiguitat mínima d’un any anterior a la sol·licitud, amb l’excepció
d’aquells alumnes a qui, havent sol·licitat només un centre públic, se’ls ha assignat
un centre concertat.
Haver realitzat l’adquisició dels llibres de text o material substitutori dintre del
període comprès entre el dia 1 de juny i el 9 d’octubre de 2020.
Estar matriculats els alumnes a centres escolars ubicats al municipi d’Inca.
Comprometre's a reutilitzar els llibres de text pels quals siguin subvencionats: si el
centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’AMIPA, compta amb programa
de reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran en el mateix centre en acabar el
curs.
Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix
concepte.
Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se
sotmès/esa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.
No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

4. Naturalesa de la subvenció
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i
anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes
a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat
beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions
rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte
subvencionat.
En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir
la quantitat sol·licitada proporcionalment.
5. Dotació pressupostària
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
de l’exercici 2020, a la partida pressupostària 32000 4850001, per un import de 90,000 €
6. Sol·licitud i documentació
Les famílies interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o
estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de
presentar la següent documentació (restaran exemptes de presentar la documentació

requerida aquelles persones que ja l’hagin aportat dins les convocatòries de llibres de text
dels cursos 2017-18, 2018-19 i/o 2019-20 en aquesta mateixa Administració, sempre que
l’esmentada documentació es trobi en vigència):
-

-

-

Annex 1. Sol·licitud de la subvenció.
Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la
representativitat en què actua.
Fotocòpia o document que acrediti la titularitat de la persona sol·licitant del compte
corrent o llibreta d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de la concessió
de la subvenció.
Fotocòpia del llibre de família (complet) en què es puguin identificar tots els
membres de la unitat familiar: els menors i els seus progenitors. En el cas de no
disposar del llibre de família es podrà presentar certificat de naixement de tots els
fills que formen la unitat familiar.
En cas de fills discapacitats, fotocòpia del document original oficial acreditatiu.
En cas de separació legal o divorci dels pares, cal presentar fotocòpia de la
sentència judicial i en el seu cas del conveni regulador.
Factures oficials dels llibres o material substitutori adquirit (pagades o degudament
justificades). S’haurà de presentar una factura individual per a cada alumne/a. Si la
factura respon a conceptes als quals corresponen diferents tipus d’IVA, s’ha
d’especificar (per exemple llibres de text i fotocòpies).
Annex 2. Declaració responsable.
Annex 3. Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes, si n’és
el cas.

7. Determinació de la unitat familiar
A l’efecte d’aquesta convocatòria, es considera que formen la unitat familiar els següents
membres que convisquin al mateix domicili:
-

Els pares i, si escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del
menor, no separats legalment.
Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
Els fills majors d’edat que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de
l’any immediatament anterior.
Els ascendents dels pares que convisquin en el mateix domicili que aquests a 31
de desembre de l’any immediatament anterior.

Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà constituïda pel pare, la
mare i tots els fills i ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els requisits de
l’apartat anterior. En cas que no existeixi convivència, s’haurà d’acreditar
documentalment, mitjançant certificat de convivència.
En cas de separació o divorci, no es considerarà membre computable aquell que no
convisqui amb la persona sol·licitant de la subvenció.
La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera:
-

En la separació de fet s’haurà de presentar un document justificant d’interposició
de demanda, o altres documents que avalin aquesta situació.

-

Si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència judicial o el
conveni regulador al qual consti la custòdia del/de la menor.

(aquest paràgraf queda sol i no com a apartat dels punts anteriors) A l'efecte de càlcul de
renda computaran per dos els fills de la unitat familiar amb una discapacitat igual o
superior al 33 %, situació que s’haurà d’acreditar fefaent.
8. Renda familiar
La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres de la unitat
familiar computables que hagin generat ingressos. Es calcularà atenent a la suma dels
ingressos familiars provinents de rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari,
rendiments del capital immobiliari, guanys i pèrdues patrimonials, i activitats econòmiques
de la declaració d'IRPF de l’any 2019.
9. Despeses subvencionables i import
D’acord amb allò establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003,
general de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:
-

Que siguin estrictament necessàries i responguin a la naturalesa de l'activitat
subvencionada.
Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en
especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.
Que no superin el valor de mercat.

No formen part de les despeses subvencionables:
-

-

Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de
mercat.
Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les
despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les
d’Administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni
els imposts personals sobre la renda.
El material fungible, agendes i altre material que no es consideri substituïble dels
llibres de text.

10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de
publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
L’import màxim de la subvenció serà de 200 € per alumne/a sol·licitant.
Per a la concessió de les subvencions es tendrà en compte la renda familiar, que no podrà
superar en cap cas la renda màxima establerta a la següent taula: .

Nre. de
familiar
2
3
4
5
6
7
8
9

membres

de

la

unitat

Renda màxima
25.200 €
37.800 €
50.400 €
63.000 €
75.600 €
88.200 €
100.800 €
113.400 €

Per redactar aquesta taula s'ha tengut en compte el salari mínim interprofessional de l’any
anterior a la sol·licitud (2019 = 12.600 € anuals) multiplicat pel nombre de membres de la
unitat familiar. A partir del sisè membre s'aplica un increment del 50 % del salari mínim per
cada membre.
Les sol·licituds que compleixin la fórmula anterior quedaran admeses a tràmit i les que no
ho facin en quedaran excloses.
En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha
d’abonar a subvenció no sigui suficient per cobrir totes les sol·licituds admeses a tràmit,
s’aplicarà la proporció corresponent.
En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’ens públics o
privats, superi el 100 % del cost total del projecte d’activitats que s’ha duit a terme per
l’entitat beneficiària.
Quan les persones beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca, com a
conseqüència d’un deute vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.
11. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
El model normalitzat de la sol·licitud i la resta de documents annexos es troben a
disposició de les persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca
www.incaciutat.com
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca, i s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’especifica al punt 6 d’aquestes bases, en
el Registre General Municipal o per qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 16
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Per tal d'agilitzar i optimitzar el procés d'informació i presentació de les sol·licituds, l'Àrea
de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Inca establirà un sistema de cites amb el personal
encarregat del registre de les sol·licituds, el calendari de cites es farà públic una vegada
es publiqui la corresponent convocatòria a la BDNS, BOIB, tauler d'anuncis i web
municipal.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 14 de setembre al 9 d’octubre de 2020 i
finalitza a les 14 hores.
12. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el
de concurrència competitiva.
12.1. Iniciació
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació
simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran
publicades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com
Un extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
Són aplicables a la instrucció i a la resolució del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 18 al 22 de l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en
el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
12.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria
d’Educació.
Les activitats d’instrucció comprendran:
a)

b)

La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que
siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva
emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor
se n’acordi un altre.
L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats
de valoració establertes en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la Comissió d’Avaluació encarregada
de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:
President:
 El regidor delegat/ada de Batlia d’Educació o persona en qui delegui.
Vocals:
 La tècnica d'Educació o persona en qui delegui.
 El/la TAE d’Intervenció o persona en qui delegui
Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Educació (amb veu, però
sense vot).
A la Comissió d’Avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i
emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de

la Regidoria d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en
aquestes bases.
En qualsevol cas, la Comissió d’Avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la
documentació que consideri pertinent per resoldre.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones
interessades, amb acord previ de l’òrgan competent, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a
la pàgina web www.incaciutat.com, s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per
presentar-hi al·legacions.
Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan
instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar la persona
sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la
subvenció, la seva quantia, tot especificant la seva avaluació i els criteris de valoració
seguits per efectuar-la.
Excepcionalment, es podrà dur a terme el prorrateig, entre les persones sol·licitants, de
l’import global màxim destinat a subvenció.
L’expedient de concessió de la subvenció contendrà l'informe de l’òrgan instructor en el
qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones
beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.
La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb allò establert en
aquestes bases i convocatòria, es publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i inclourà
la relació de les persones sol·licitants que hagin estat proposades com a beneficiàries a la
fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils puguin formular les
al·legacions pertinents; en cas que no ho facin, s'entendrà que han acceptat les
subvencions concedides.
Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional
i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant
l'Administració.
12.3. Resolució
Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de
concessió de forma motivada.
La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es
desestima la subvenció.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de
sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que
aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima les
persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
la subvenció.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes
comptador des que s’hagi notificat, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que
s’hagi notificat.
13. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, d’acord amb
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca
(publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016), les següents:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i les
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió de la subvenció.
Consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
www.incaciutat.com.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan
atorgant, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin
realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb
l’aportació de tota la informació que els sigui requerida en l’exercici d’aquestes
actuacions.
Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de
concessió, que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, en cas de no haver atorgat el consentiment
a l'Ajuntament d'Inca per a la consulta telemàtica d'aquestes dades.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de
comprovació i control.
Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per
concórrer causa de reintegrament.
Assistir a les activitats lectives dels centres als quals es troben
matriculats.

14. Justificació i pagament
Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 23 al 25 de l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en
el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

Les despeses s’han de justificar amb factures original o altres documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Si s’han de
retornar les factures o justificants originals, a petició de la persona beneficiària, s’hi ha de
reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del
justificant que s’imputa a la subvenció.
Només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals s’admetran fotocòpies.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de
les persones subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
Número de la factura.
Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell, justificant
bancari…).
Les factures han d’estar datades durant l’any escolar en curs.
Han de fer referència als llibres de text del curs 2020-2021.
Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està
exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.
Si la factura respon a conceptes als quals corresponen diferents tipus d’IVA, s’ha
d’especificar (per exemple llibres de text i fotocòpies).
S’haurà de presentar una factura individual per a cada alumne/a.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es
requerirà la persona interessada perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni la
mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix
de la subvenció.
El pagament efectiu de la subvenció quedarà meritat a la comprovació per part de
l'Ajuntament d'Inca (un cop aprovada definitivament la proposta de pagament), de la
inexistència de deutes per part dels beneficiaris amb l'Ajuntament d'Inca.
El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no
es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.
15. Revocació i reintegrament
15.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:
Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.
Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de
l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant
procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior
impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de
les quantitats entregades.
15.2. Causes de reintegrament
A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també
procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes, més l'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la
procedència del reintegrament, en els següents supòsits:
- Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o
ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la
subvenció.
- Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció
del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
- Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els
termes establerts per aquesta Ordenança i per les bases reguladores o la
convocatòria de la subvenció.
- Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les
bases reguladores.
- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com incompliment de les obligacions comptables, registrals
o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar
la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat
i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents
de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
- Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin
referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius,
realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
- Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això
es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts,
el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens
públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

- L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de
reintegrament.
Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.
En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada,
procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.
15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà
d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.
L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers
incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat
n’estableixi un altre.
15.4. Procediment de reintegrament
El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter
administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments
administratius contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:
-

Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a
conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l’òrgan atorgant de la subvenció.
- Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.
- Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
- Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
- Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim
per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.
L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions
que, si escau, resultin exigibles.
16. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions; el Reglament general de subvenció 887/2006,
aprovat el 21 de juliol; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; el Reglament de serveis de les corporacions locals de
17 de juny de 1955; el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca; les bases d’execució del Pressupost municipal per a
2020; i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de
normativa que sigui d’aplicació.
17. Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució, o bé recurs contenciós

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu. No obstant això, s’hi pot presentar,
si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.
Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
18. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en
aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Educació, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de
dades estableix.
Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca."
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.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER
A L'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
LES AMIPA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions per a les AMIPA, de data 4 de
maig de 2020, que transcrit textualment diu:
"Vista la Providència de Batlia de data 4 de maig de 2020 i de conformitat amb el establert
en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents,
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal pel 2020 que contempla crèdit pressupostari per la línia de
subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: AMIPA.
2. Òrgans competents: Ple i Junta de Govern.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: AMIPA de centres públics d’educació infantil i
primària d’Inca (CEIP).
4. Objectius i efectes pretesos: regular la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca amb les
AMIPA dels CEIP d’Inca, que realitzen projectes d’activitats extraescolars d’interès
social.

5. Terminis necessaris per a la seva consecució: d’1 de novembre de 2019 a 31 d'agost
de 2020.
6. Fonts de finançament: recursos propis.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016 es va acordar l’aprovació de
l’Ordenança general de subvencions. L’esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a definitiu en data
26 de maig de 2016.
Amb data 19 de maig es va incorporar a l’expedient el corresponent certificat d’existència
de crèdit (RC) per import de 7.500 euros de la partida pressupostària 32000.4850002 del
pressupost per a l’exercici 2020, practicant-se l’oportuna retenció de crèdit a l'esmentada
partida.
S’acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint aquesta totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei general de subvencions, en
la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
D’acord amb l’establert per l’article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l’aprovació de la despesa per òrgan competent per
a això, que s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d’acord amb el
disposat a l’article 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb l’article 214.2
del Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d’elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
referixen els articles 215 i següents del Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Es pot entendre que l’esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d’interventor.
D’acord amb l’establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei general
de Subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, això
com l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions, correspon a l’Ajuntament en ple
amb el Dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda l’aprovació de la despesa.
Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l’aprovació (A) de la despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de LLIBRES DE TEXT per import
de 7.500,00 euros, amb càrrec a la partida 3200.4850002 del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2020, practicant-se així mateix el corresponent document comptable.
Vist l’informe favorable de la Intervenció i la Secretaria municipals.
Vista la fiscalització favorable de l’Interventor actual.

Per la qual cosa, d’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es proposa a l’Ajuntament en ple, amb el Dictamen previ de la Comissió
Informativa d’Economia i Bon Govern de data 25 de maig de 2020, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions
d'AMIPA que s’adjunten com a annex.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d’aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l’autorització de la despesa (A) per import de 7.500,0 euros de la partida
pressupostària 32000. 4850002 del pressupost per a l’exercici 2020, practicant-se
l’oportuna autorització del crèdit a l’esmentada partida.
Quart. Que es publiquin les bases objecte d’aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions BDNS.
Cinquè.- Que es publiqui un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB)."
"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES,
CORRESPONENTS A CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA D'INCA 2020
1. Finalitat
L'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat de potenciar l'interès social que els projectes
d'activitats extraescolars desenvolupats als centres educatius públics d'educació infantil i
primària generen, crea aquesta línia d'ajuts per impulsar mesures de conciliació familiarlaboral.
2. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la
concessió de subvencions a associacions de mares i pares d'alumnes (AMIPA), de
centres públics d'educació infantil i primària (CEIP) del municipi d'Inca, que realitzin
projectes d'activitats extraescolars d'interès social.
Les activitats subvencionades han de desenvolupar-se al llarg del curs escolar 2019/20, i
s'han d’haver realitzat dins del període comprès entre el dia 1 de novembre de 2019 i el
31 d'agost de 2020
3. Entitats beneficiàries
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les AMIPA de centres públics
d'educació infantil i primària del municipi d'Inca que compleixin els requisits següents:











Estar legalment constituïdes.
Estar degudament inscrites al Cens d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears.
Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca.
No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix projecte
d’actuacions.
Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se
sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.
No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Disposar dels permisos i autoritzacions que, si és el cas, siguin exigibles d’acord
amb la legislació vigent per a la realització de l’objecte de la subvenció.

4. Naturalesa de la subvenció
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i
anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes
a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat
beneficiària pel mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes
no superi el cost del concepte subvencionat.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte
subvencionat.
En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció, es procedirà a reduir
la quantitat sol·licitada proporcionalment.
5. Dotació pressupostària
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
de l’exercici 2020, a la partida pressupostària 32000/4850002, per un import de 7.500,00
€.
6. Sol·licitud i documentació
Les entitats interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o
estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de
presentar la següent documentació:
1.
2.
3.
4.
5.

Sol·licitud de la subvenció (annex 1).
Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.
Fotocòpia del document que acrediti la representativitat amb què actua.
Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
Justificant que acrediti la inscripció de l’entitat al Cens d'Associacions de Pares i

Mares d'Alumnes de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears.
6. Fotocòpia o document que acrediti la titularitat de l’entitat sol·licitant del compte
corrent o llibreta d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de la concessió
de la subvenció.
7. Declaració responsable de la persona representant de l’entitat (annex 2):
 De no haver desfigurat la veritat ni ocultat informació pel que fa a les dades que
consten a la present sol·licitud.
 De no haver sol·licitat ni rebut altres ajuts per a la mateixa acció/finalitat tant a
institucions públiques com privades (en cas contrari, s’ha d’emplenar l’annex 7).
 Que les despeses que es presenten per justificar la subvenció concedida per
l’Ajuntament d’Inca no han estat emprades per justificar cap altra subvenció.
 De no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
 De conèixer el contingut íntegre de les bases objecte d’aquesta convocatòria.
8. Memòria de l’acció realitzada (annex 3).
9. Factures oficials de les despeses directament derivades de l’acció subvencionada a
nom de l’entitat sol·licitant de la subvenció.
10. Compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats
(annex 4).
11. Declaració responsable de comptar amb personal assalariat al seu càrrec (annex
5), si és el cas.
12. Relació classificada de despeses a la qual apareguin el número assignat a cada
una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon, el
seu valor i la data de pagament (annex 6)
13. Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes, si és el cas
(annex 7).
14. Certificat expedit pel secretari/ària de l’associació indicant el nombre d’associats i
quotes que s’abonen, si és el cas.
7. Despeses subvencionables i import
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general
de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:
Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el
projecte d’activitats, que s’hagin duit a terme durant la temporalització prevista al punt 2
de les bases i responguin a la naturalesa del projecte subvencionat.
Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en especial, de
rendibilitat i eficàcia de costs.
Que no superin el valor de mercat.
No formen part de les despeses subvencionables:
-

Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de
mercat.
Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les
despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les
d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són

-

indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació,
ni els imposts personals sobre la renda.
Les despeses de tributs, llevat que la persona beneficiària les aboni
efectivament.
Les despeses d'avituallament, dinars i sopars d'inauguracions, cloendes i
d’altres.
Els premis en metàl·lic.
El personal monitor i altres recursos per a la realització d'activitats dins l'horari
escolar.
Les sortides fora del municipi o l'illa (autocars, altres desplaçaments, etc.).

8. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de
publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que acreditin les seves activitats
extraescolars durant els curs escolar, un cop aplicats els criteris objectius determinats a
continuació.
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tendran en
compte la fonamentació, l'oportunitat i la viabilitat del projecte, la coherència de
l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites, així com la
incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat.
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació
amb les activitats degudament justificades en aplicació d'allò previst anteriorment.
La valoració tendrà un màxim de 30 punts. Els projectes i/o accions subvencionades
caldrà que obtenguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per ser estimats.
Aquesta puntuació es distribuirà segons els següents criteris generals:
-

La identificació i la justificació de la necessitat social del projecte (mesures tendents
a impulsar la conciliació familiar-laboral): fins a un màxim de 5 punts.
La compensació de les desigualtats socioeconòmiques de l’alumnat: fins a un
màxim de 5 punts.
El foment de l'educació en valors, la convivència escolar, la tolerància i el respecte
a la diversitat: fins a un màxim de 5 punts.
El combatiment dels estereotips sexistes i els rols tradicionals de gènere: fins a un
màxim de 5 punts.
El foment del coneixement i la integració de la nostra cultura: fins a un màxim de 5
punts.
Altres circumstàncies de caràcter tècnic i/o cultural acreditades per les entitats
sol·licitants, no incloses als apartats anteriors, que puguin ser considerades
motivadament per la Comissió d’Avaluació (descrita en el punt 10.2 d’aquestes
bases): fins a un màxim de 5 punts.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació
amb els punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació d'allò previst anteriorment.
Cada punt tendrà un valor de 100 euros.
En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions de qualsevol administració pública o d’ens públics o
privats, superi el 100 % del cost total del projecte d’activitats que s’ha duit a terme per
l’entitat beneficiària.
En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha
d’abonar a subvenció no sigui suficient per cobrir totes les sol·licituds admeses a tràmit,
s’aplicarà la proporció corresponent
Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca, com a
conseqüència d’un deute vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.
9. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
El model normalitzat de la sol·licitud i la resta de documents annexos es troben a
disposició de les persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca
www.incaciutat.com.
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca, i s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’especifica al punt 6 d’aquestes bases, en
el Registre General Municipal o a través de qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El termini de presentació de sol·licituds serà del 19 al 30 d'octubre de 2020, i finalitza a les
14 hores.
10. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el
de concurrència competitiva.
10.1. Iniciació
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació
simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran
publicades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com
Un extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva els articles del 18 al 22 de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB
núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).

10.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria
d’Educació.
Les activitats d’instrucció comprendran:
- La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin
exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió
serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor se
n’acordi un altre.
- L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, les formes i les
prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la Comissió d’Avaluació encarregada
de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:
President/a:
El regidor/a delegat/ada de Batlia d’Educació o persona en qui delegui.

a)
-

Vocals:
La tècnica de l'Àrea d'Educació o persona en qui delegui.
El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.
Secretari/ària: auxiliar administratiu/iva de l'Àrea d'Educació (amb veu, però sense
vot).

A la Comissió d’Avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i
emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de
la Regidoria d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en
aquestes bases.
En qualsevol cas, la Comissió d’Avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la
documentació que consideri pertinents per resoldre.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones
interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10)
dies hàbils per presentar al·legacions.
Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan
instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant
o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva
quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
Excepcionalment es podrà dur a terme el prorrateig, entre les entitats sol·licitants, de
l’import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el
qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones
beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.
La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb allò establert en
aquestes bases i convocatòria, es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i inclourà
la relació de les entitats sol·licitants que hagin estat proposades com a beneficiàries a la
fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils puguin formular les
al·legacions pertinents; en cas que no ho facin, s’entendrà que han acceptat les
subvencions concedides.
Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional
i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant
l'Administració.
10.3. Resolució
Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de
concessió de forma motivada.
La resolució, a més d’expressar l’entitat sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
les sol·licituds, tot indicant l’entitat sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es
desestima la subvenció.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de
sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que
aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima, les
persones interessades podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud
de la subvenció.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes
comptador des que s’hagi notificat, o bé es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini
de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.
11. Obligacions de les entitats beneficiàries
Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en
el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:
-

Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, així
com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la
concessió de la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així

-

-

com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà
d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.
Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
seguretat social, en cas de no haver atorgat el consentiment a l’Ajuntament d’Inca
per a la consulta telemàtica d’aquestes dades.
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable al beneficiari/ària.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i
control.
Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del caràcter públic
del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol
tipus que siguin objecte de subvenció.
Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de
reintegrament.
Consultar el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Inca i la web municipal.

12. Justificació i pagament
Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 23 al 25 de l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en
el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).
Només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals s’admetran fotocòpies.
Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per
compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat
subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció,
així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de
les entitats subvencionades i amb el seu CIF, han d’expressar clarament:
- Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
- Dades fiscals (nom, domicili, CIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
- Número de la factura.
- Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell, justificant
bancari...).
Les factures hauran d’estar datades entre el dia 1 de novembre de 2019 i el 31 d'agost de
2020.

- Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
- Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està
exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.
Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es
requerirà l’entitat perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni la mancança o
aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la
subvenció.
El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no
es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.
13. Revocació i reintegrament
13.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:
-Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
-La inexistència o la insuficiència de crèdit pressupostari.
Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de
l’ordenament jurídic, especialment les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant
procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior
impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de
les quantitats entregades.
13.2. Causes de reintegrament
A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també
procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la
procedència del reintegrament, en els següents supòsits:
- Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o
ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haurien impedit l’obtenció de la
subvenció.
- Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció
del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
- Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els
termes establerts per l’Ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria
de la subvenció.
- Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les

-

-

-

-

bases reguladores.
Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com incompliment de les obligacions comptables, registrals
o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar
la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat
i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents
de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin
referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius,
realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això
es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts,
el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens
públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de
reintegrament.
La resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada,
procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.
13.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà
d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.
L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers
incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat
n’estableixi un altre.
13.4. Procediment de reintegrament
El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter
administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments
administratius contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:
Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a
conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.
Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.
Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de
l’acord d’inici.
L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions
que, si escau, resultin exigibles.
14. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i el Reglament general de subvenció 887/2006,
aprovat el 21 de juliol; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; el Reglament de serveis de les corporacions locals de
17 de juny de 1955; el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca; les bases d’execució del Pressupost municipal per a
2020; i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de
normativa que sigui d’aplicació.
15. Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si
és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.
Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
16. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en
aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Educació, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de
dades estableix.
Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant

escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca."
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
11. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A
L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS NÚM. 2/2020
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per a l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2 de 2020,
de data 20 de maig de 2020, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
La Comissió Informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de maig de
2020, ha emès el següent dictamen sobre l'assumpte de referència en compliment del que
preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local:
_+
EXPEDIENT NÚM. 2/2020: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Vista la relació de despeses procedents d'exercicis anteriors, corresponents a obres,
serveis i subministraments prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 21.313,55
euros.
Vist l'informe d'objecció suspensiva emès per la Intervenció Municipal.
_
Considerant que l'aprovació del present expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits correspon al Ple de la corporació per no existir dotació pressupostària específica,
tal i com disposa l'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En virtut del que s'ha exposat, la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern amb data
25 de maig del 2020, va dictaminar favorablement i per tant, eleva a l'Ajuntament ple les
següents
PROPOSTES D'ACORD
PRIMER. Resoldre la discrepància i aixecar l'objecció formulada per la Intervenció
Municipal, continuant la tramitació de l'expedient.
__
SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient núm. 2/2020, per un import
total de 21.313,55 euros, dels crèdits que a continuació es detallen:
_
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9

TRES GLOPS SL

GARRAFES
AIGUA
PISCINES MUNICIPALS 7298
DESEMBRE

31/12/201
9

40,43

849

10/01/202
0

B0766394
1

FUTURQUIMIA SL

DIOXIPOOL 10 LTS
DIOXIDO
CLORO, 5312
HIPOCLORITO

31/12/201
9

1.044,91

853

10/01/202
0

B5750614
9

ELITECHIP S.L.

EQUIP
CRONO,
443/201 31/12/201
JUTGES, ASSG."SANT
9
9
SILVESTRE INCA 19"

2.774,60

882

14/01/202
0

31729180

CALVO
MARIN
REPARACIÓ PAVIMENT
JOSE MANUEL 965
PISTA ATLETISME
TRISPORT

17/12/201
9

456,42

906

16/01/202
0

B0708882
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REPARACIÓ
BALEAR
DE
ASCENSOR
ASCENSORES SL
ANGEL,2

190500
1250

18/12/201
9

335,25

910

17/01/202
0
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DE L'ESPORT INQUER
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20/12/201
9

1.252,43
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9
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21/01/202
0
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9
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CANYAMELPOLICIA

02/12/201
9

756,80

PLAÇA

VARIS
I
89
2019 -

965

21/01/202
0

B0755122
9

CELLER INCA S.L.- MENÚS GENER I JUNY
CELLER
2019
PROTECCIÓ 103
CANYAMELCIVIL

31/12/201
9

130,00

1005

24/01/202
0

G0774568
0

CLUB
INCA

10/12/201
9

598,00

1434

12/02/202
0

B0703951
4

DISTRIBUIDORA
ROTGER, S.L.

FORMACIO - BOLIS,
570064
GOMES, QUADERNS,
1
LLAPIS....

30/11/201
9

67,13

1748

04/03/202
0

B0702125
6

INDUSTRIAS
GRAFICAS
MALLORQUINAS
SL

3100
FULLETONS
"OBERT
PER
U-560
VACANCES"
JULAGOST 2019

28/06/201
9

477,95

1919

10/03/202
0

A8090739
7

VODAFONE
ESPAÑA SA

1 MOBIL HUAWEI Y76 522227
2019 BLACK
596

25/10/201
9

134,31

1920

10/03/202
0

A8090739
7

VODAFONE
ESPAÑA SA

1 MOBIL SAMSUNG 522230
GALAXY A10 BLACK
131

30/10/201
9

146,41

1921

10/03/202
0

A8090739
7

VODAFONE
ESPAÑA SA

MOBILS,
TARGETES
522233
HRL 98 NFC, W.P.
529
EMPRESAS

06/11/201
9

537,24

1949

12/03/202
0

A0721904
1

2 PAX HOTEL SANSI
VIATGES
253420
PARK LLEIDA 22-24
MASSANELLA S.A.
19
OCTUBRE 2019

17/10/201
9

297,15

1950

12/03/202
0

A0721904
1

2 PAX VOL PMI-BCNVIATGES
285720
PMI 22-24 OCTUBRE
MASSANELLA S.A.
19
2019

17/10/201
9

84,50

1951

12/03/202
0

A0721904
1

DESPESES
GESTIÓ
VIATGES
285420
VOL PMI-BCN 22-24
MASSANELLA S.A.
19
OCTUBRE 2019

17/10/201
9

17,50

1975

14/03/202
0

B5759793
2

DINAR
PONENTS
SA BOTA DES VI
JORNADES
ESTUDIS 76971
SL
LOCALS 23/11/19

23/11/201
9

399,20

2118

31/03/202
0

43058222

VILLALONGA
PINTURA 15L , JUNTA
RIERA MATEU GOMA PVC, CAIXA ... 2787
FERRETERIA CA'N
CEMENTIRI
MATEU

31/12/201
9

409,97

2119

31/03/202
0

43058222

VILLALONGA
RIERA MATEU - MATERIAL
FERRETERIA CA'N FERRETERIA AIGÜES
MATEU

31/12/201
9

79,33

CICLISTA II CICLOCROSS DIJOUS
5
BO

2788

2120

31/03/202
0

2121

31/03/202
0

43058222

VILLALONGA
MATERIAL
RIERA MATEU FERRETERIA
FERRETERIA CA'N
LOCAL
MATEU

VARI
POLICIA 2790

31/12/201
9

154,75

43058222

VILLALONGA
PATTEX
EXTREM
RIERA MATEU BICOMPONENTE
2789
FERRETERIA CA'N
EPOXY
MATEU

31/12/201
9

11,20

2122

31/03/202
0

43058222

VILLALONGA
MATERIAL
VARI
RIERA MATEU FERRETERIA ÀREA DE 2791
FERRETERIA CA'N
SERVEIS
MATEU

31/12/201
9

49,69

2185

03/04/202
0

B5741418
7

BONGRUP
BALEARES SL

MATERIAL
FERRETERIA AIGÜES

30/11/201
9

512,87

2333

13/04/202
0

B0765207
6

QUEMADORES
PALMA S.L.

SUBSTITUIR PORTES
CALDERA PREXTHERM 16371
250

20/06/201
9

2.512,11

2334

13/04/202
0

B0765207
6

QUEMADORES
PALMA S.L.

MA
D'OBRA
REPARACIÓ CALDERA 16372
CREMATORI

20/06/201
9

381,15

2377

17/04/202
0

B0762389
5

SAICA
NATUR
TASA VERTEDERO TM
BALEARES SL

14097

31/05/201
9

324,78

2378

17/04/202
0

B0762389
5

SAICA
NATUR
TASA VERTEDERO
BALEARES SL

15077

31/10/201
9

113,27

2379

17/04/202
0

B0762389
5

SAICA
NATUR
TASA VERTEDERO
BALEARES SL

15277

30/11/201
9

592,71

2438

22/04/202
0

A0724688
7

CIMSA -COMPAÑIA
TABLERO MDF
INSULAR
CARROSSES
MERCANTIL S.A.

4338

13/12/201
9

437,77

PER

292057

21.313,55

TERCER. Aplicar al pressupost de l'exercici vigent els corresponents crèdits, amb càrrec a
les aplicacions que s'assenyalen en la relació anterior."
El Sr. García demana que se'ls faci arribar la documentació que acredita la data en què
les factures arriben per Face.
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots
a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, Proposta per les Illes

Balears (EL PI) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca; i vuit (8) vots d'abstenció dels
grups municipals del Partit Popular, d’Independents d'Inca-INDI, Vox-Actúa Baleares, i
Unidas Podemos PODEM (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
12. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR MODIFICACIONS A L'ACORD DE CARRERA PROFESSIONAL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per aprovar modificacions a l'acord de carrera professional, de data 25 de maig de 2020,
que transcrit textualment diu:
"Informe amb proposta de resolució que emet la tècnica d'Administració general
interina en relació amb la modificació de l'acord de carrera professional horitzontal
dels empleats públics de l'Ajuntament d'Inca
Antecedents de fet
Primer. El Ple de l'Ajuntament d'Inca en la seva sessió extraordinària de dia 22 de
novembre de 2018 va aprovar l'acord de la carrera professional horitzontal dels empleats
públics de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, modificat posteriorment pel Ple
de 26 de setembre de 2019 quant a terminis per realitzar a la formació i quant al termini
per presentar les sol·licituds d’accés, manteniment i progressió de nivell.
Segon. En data 12 de desembre de 2019, la mesa negociadora conjunta de personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament d'Inca es va reunir per negociar la modificació de
distints punts de l'Acord de la carrera professional. La mesa va arribar a un acord respecte
de dos dels punts que es varen debatre. Així, va aprovar la modificació de l'Acord de
carrera professional consistent, d’una banda, a incloure el personal indefinit no fix dins
l'àmbit d'aplicació de l'Acord i per altra, la dispensa de complir el requisit de formació als
empleats públics que hagin comunicat la seva jubilació dins l'any següent mitjançant
registre d'entrada acompanyat de document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
que informi en quina data, i/o edat de jubilació, compleix amb els requisits necessaris per
tenir dret al 100 % de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva,
essent vàlid l’informe de simulació de jubilació emès per l’Institut Nacional de Seguretat
Social.
Tercer. Reunida la Comissió de Seguiment i Avaluació de Carrera professional el dia 15
de maig de 2020 per analitzar l'informe tècnic sobre les peticions dels empleats públics
per a percebre el complement de carrera professional dins l'any 2020, va considerar que,
davant la situació actual de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 que havia impedit
continuar amb les negociacions sobre la modificació de l'Acord de la Carrera, era
convenint elevar a l'aprovació del proper Ple la modificació dels dos punts acordats a la
mesa negociadora de 12 de desembre de 2019 per la repercussió que tenia aquesta
modificació damunt els treballadors que actualment es troben exclosos per tenir la
condició d'indefinits no fixos, i també respecte d'aquells treballadors que havent previst la
seva jubilació dins el 2020 i tenint coneixement de l'acord de la mesa sobre la dispensa de
la formació, no havien acreditat aquest requisit.

Consideracions jurídiques


El punt 3 de l'Acord regula el seu àmbit d'aplicació de la següent manera:

‘3.1. Personal que ha de percebre la carrera professional.
Els empleats públics de l'Ajuntament de Inca i dels seus organismes autònoms són:





Funcionaris de carrera i Personal Laboral fitxo.
Funcionaris interins i Personal Laboral temporal que hagin assolit un nivell dins
l’Ajuntament de d'Inca i Organismes Autònoms, que han accedit per procés selectiu
propi o procés selectiu fet o delegat a altres administracions públiques, que duguin un
mínim de 5 anys prestant serveis a l'Ajuntament d'Inca.
Funcionaris de la Policia Local en situació de segona activitat, amb o sense destinació.

3.2. Personal que no ha de percebre la carrera professional.




Personal laboral indefinit no fix, entenent per aquest aquell que es trobi ocupant un lloc
de feina sense haver superat el procés selectiu previ.
Personal eventual.
Personal d’alta direcció – no funcionari.’

En data 26 de juny de 2019 la Junta de Govern va aprovar l'Informe amb proposta de
resolució referent a percepció del complement de carrera professional, una vegada
valorades totes les peticions d'accés. En aquest informe, quan es va tractar l’exclusió dels
indefinits no fixos que havien sol·licitat l'accés a la carrera professional, es va posar de
manifest que, arran de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'abril de 2019, seria
convenient estudiar la procedència, o no, de modificar l'acord de la carrera professional a
l’efecte d'incorporar dins el seu àmbit d'aplicació el personal indefinit no fix.
Aquesta sentència del Tribunal Suprem, dictada amb posterioritat a l'aprovació de l'acord
de la carrera professional, suposa un gir sobre la matèria en tant que reconeix el dret a
aquest tipus de personal, quan raona: ‘el llamado complemento profesional horizontal
retribuye el desarrollo profesional, la experiencia y permanencia en el desempeño del
puesto de trabajo, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, de destino básico, o de
actividad, y viene condicionado solamente al paso del tiempo y a la superación de ciertos
niveles de formación etc. Sentado lo anterior y dado que la obtención del derecho al
complemento retributivo controvertido se condiciona en primer lugar, a la prestación de
servicios a la administración empleadora durante cinco años ininterrumpidos, no está
justificada objetivamente la privación de ese derecho a los trabajadores temporales que
llevan cinco años seguidos de prestación de servicios, lo que les ha permitido ganar, ex
artículo 15-5 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), la condición de trabajadores
indefinidos-no fijos’.
(…)

‘Consecuentemente, en el presente caso cabe concluir que es a trabajadores contratados
por tiempo indefinido, aunque no sean fijos, a quienes se les está denegando un
complemento salarial, el de carrera profesional, que retribuye no el desempeño de un
puesto de trabajo concreto, ni la obtención de determinada productividad, sino la simple
prestación de servicios que genera más formación y experiencia y constituye una
condición de trabajo que no es exclusiva del personal fijo, ni de la ocupación de un puesto
de trabajo, sino de todo el que lo desempeña un determinado tiempo, máxime cuando la
obtención de esa llamada promoción profesional no conlleva la necesidad de cambiar de
puesto de trabajo.
Si ello es así, la supuesta voluntad de permanencia al servicio de la empleadora que
distingue a trabajadores fijos de los temporales, la acreditan también los indefinidos no
fijos que deben ser tratados igual que los fijos cuando se encuentran en igual situación.’
(…)
‘Llegados a este punto, la cuestión es si cabe discriminar salarialmente a los que por ley
tienen esa condición, pero no la tienen reconocida por sentencia o si resolución esta es de
fecha posterior. La respuesta debe ser negativa porque su situación jurídica es la misma y
a igual trabajo corresponde igual retribución.’
Aquesta sentència considera que, si els requisits que donen dret al complement de
carrera professional són la prestació de serveis durant 5 anys ininterromputs i la superació
d'uns nivells de formació, no està justificada objectivament la privació d'aquest dret als
treballadors temporals que duen 5 anys seguits de prestació de serveis, i que per aquesta
circumstància tenen la condició d'indefinits no fixos, i que a més compleixen amb el
requisit de formació com els altres.
A part, el Tribunal Suprem interpreta que la carrera professional està inclosa dins el
concepte ‘condicions de feina’ de la clàusula 4 de l'Acord Marc de la Directiva 1999/70/CE
que es refereix al principi de no discriminació, i condicionar la participació en la carrera
professional a haver superat un procés d'ingrés no és una causa objectiva que justifiqui la
diferencia de tractament.
Per tant, el Tribunal Suprem advoca per la protecció de la igualtat consagrada a l'art.
14CE i en la Directiva 1999/70 CE del Consell de 28 de juny de 1999 relativa a l'acord
marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre treball de duració determinada, la qual es
aplicable als contractes i relacions laborals de l'administració pública.
En conclusió, mantenir l'exclusió dels indefinits no fixos de l'àmbit de l'aplicació de l'Acord
de la carrera professional suposaria una discriminació sense cap causa que la justifiqui,
per tant, s'ha de modificar l'acord de la carrera professional en el sentit d’incloure’ls dins el
seu àmbit d'aplicació.


El punt 8 de l'Acord quan regula el manteniment del nivell de carrera professional fixa una taula amb el mínim d'hores que s'han d'acreditar anualment i a
part disposa:

‘El període durant el qual s’haurà de realitzar la formació serà del dia 1 de desembre de
cada any i fins al 30 de novembre de l'any següent, de forma que durant aquest període el
personal haurà d’haver completat la formació necessària per mantenir el nivell i així poder
cobrar el complement durant l’any següent (modificat Ple 26/09/2019).
L'incompliment del requisit de la presentació dels documents que acreditin la formació
comportarà la suspensió del complement de carrera professional per al personal afectat,
llevat que d'incompliment sigui per causes de força major, que s’hauran de constatar per
part de la Comissió de Seguiment i Avaluació en el document d’avaluació de
l’acompliment preceptiu.
En cas que se suspengui el complement de carrera professional s’obrirà un procediment
administratiu, amb audiència de l’interessat i dels representants del personal, en els
efectes de ratificar o no la suspensió del pagament de la carrera. Si es ratifica la
suspensió, el funcionari deixarà de percebre el complement durant l’any següent. Si
durant aquest any següent acredita la deguda formació, podrà tornar a percebre la
formació en el altre any següent, però sense que en cap cas tingui dret a percebre el
complement deixat de percebre.’
La mesa conjunta de 12 de desembre de 2019 va considerar que requerir la realització del
mateix nombre d'hores de formació als treballadors que tenien previst la seva jubilació
dins l'any següent que a la resta dels treballadors era excessiu. Aquesta al·legació dels
representats dels treballadors es fonamentava que aquests treballadors no prestarien els
seus serveis durant tot l'any i en conseqüència tampoc percebrien l'import de complement
de carrera professional corresponent a una anualitat completa. Per tant, se'ls exigia el
mateix esforç que a la resta dels treballadors però per altra banda, aquest esforç no es
veia recompensat de la mateixa manera, ja que percebrien el 100 % del complement de la
carrera professional de manera mensual fins al moment de la jubilació, però arribat el dia
en què causassin baixa no percebrien l'import queda pendent de l'anualitat que li
correspondria en el cas de continuar actiu.
Davant això, la mesa va acordar que aquells treballadors que comuniquin la seva voluntat
de jubilar-se dins l'any següent estaran exempts d'haver d'acreditar les hores mínimes de
formació dispostes a la taula d'hores que figura en el punt 8 de l'acord per mantenir el
nivell de carrera dins l'any de jubilació.
A aquests efectes els treballadors/ores que compleixin l'edat legal de jubilació forçosa i en
conseqüència es jubilin dins l'any següent, no hauran de realitzar les hores de formació
per mantenir el nivell de la carrer assolit. No obstant això, sí que hauran de sol·licitar el
manteniment i comunicar la seva propera jubilació mitjançant registre d'entrada
acompanyat de document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social on informi en quina
data, i/o edat de jubilació, compleix amb els requisits necessaris per tenir dret al 100 % de
la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva, essent vàlid l’informe de
simulació de jubilació emès per l’Institut Nacional de Seguretat Social.
En aquest sentit, s'ha acordat introduir un nou apartat dins el punt 8 de l'acord amb el
següent contingut:

‘Els treballadors/ores que compleixin l'edat legal de jubilació forçosa i en conseqüència es
jubilin dins l'any següent, estaran exempts d'haver d'acreditar les hores mínimes de
formació dispostes a la taula anterior per a mantenir el nivell de carrera dins l'any de la
jubilació. No obstant això, sí serà necessari presentar la sol·licitud de manteniment del
nivell de carrera professional on comunicaran la seva propera jubilació dins l'any següent i
adjuntaran el document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que informi en quina
data, i/o edat de jubilació, compleix amb els requisits necessaris per tenir dret al 100 % de
la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva, essent vàlid l’informe de
simulació de jubilació emès per l’Institut Nacional de Seguretat Social.’
Per tot allò exposat, la que subscriu informa favorablement la modificació de l'acord de la
carrera professional en el sentit abans exposat i proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Modificar el punt 3 de l'acord de la carrera professional en el sentit d'incloure dins
l'àmbit d'aplicació de la carrera professional el personal indefinit no fixo, la redacció del
qual quedarà amb el següent contingut literal:
‘3.1. Personal que ha de percebre la carrera professional.
Els empleats públics de l'Ajuntament de Inca i dels seus organismes autònoms són:
Funcionaris de carrera i personal laboral fix.
Funcionaris interins i personal laboral temporal que hagin assolit un nivell dins
l’Ajuntament de d'Inca i organismes autònoms, que han accedit per procés selectiu propi o
procés selectiu fet o delegat a altres administracions publiques, que duguin un mínim de 5
anys prestant serveis a l'Ajuntament d'Inca.
Funcionaris de la Policia Local amb situació de segona activitat, amb o sense destinació.
Personal laboral indefinit no fitxo sempre que acrediti un mínim de 5 anys ininterromputs
prestant serveis en el mateix lloc de feina de l'Ajuntament d'Inca.
3.2. Personal que no ha de percebre la carrera professional.
Personal eventual.
Personal d’alta direcció – no funcionari.’
Segon. Modificar el punt 8 de l'acord de la carrera professional introduint un nou apartat
amb el següent contingut literal:
‘Els treballadors/ores que compleixin l'edat legal de jubilació forçosa estaran exempts
d'haver d'acreditar les hores mínimes de formació disposades a la taula anterior per a
mantenir el nivell de carrera dins l'any de la jubilació. Per tant, no serà necessari curs de
formació l'any anterior al de jubilació per mantenir el nivell de carrera, tot això sense
perjudici que voluntàriament vulguin realitzar curos per poder sol·licitar la progressió d'un
nivell de carrera superior amb efectes de l'any de jubilació.
No obstant això, sí serà necessari presentar la sol·licitud de manteniment del nivell de
carrera professional on comunicaran la seva propera jubilació dins l'any següent i
adjuntaran el document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que informi en quina
data, i/o edat de jubilació, compleix amb els requisits necessaris per tenir dret al 100 % de

la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva, essent vàlid l’informe de
simulació de jubilació emès per l’Institut Nacional de Seguretat Social.’
Tercer. Aquestes modificacions entraran en vigor al dia següent de la seva aprovació amb
efectes retroactius a dia 1 de gener de 2020."
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: divuit (18) vots
a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, Partit Popular, MÉS per Inca, VoxActúa Baleares, Proposta per les Illes Balears (El Pi) i Unidas Podemos PODEM
(PODEMOS-EUIB); i tres (3) vots d'abstenció dels grups municipals d’Independents
d'Inca-INDI i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
13. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I MODEL DE
CIUTAT PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE
NETEJA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de
Ciutat per aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança de neteja, de data 25 de maig
de 2020, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet el lletrat municipal, en relació amb l’aprovació inicial de la
modificació de l’Ordenança municipal de neteja, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE
L’AJUNTAMENT
VIST la necessitat d'introduir una sèrie de modificacions a l'Ordenança de neteja, als efectes
de millorar el control higiènic dels animals de companyia (cans principalment), dins la via
pública quan aquest surten a passejar amb els seu propietari i/o posseïdor, en concret,
respecte a l'orina que aquests dipositen als espais públics, provocant, no només olors, sinó
també el malbé del mobiliari urbà.
Al mateix temps, aquesta modificació també afectarà a l'Ordenança de tinença responsable
d'animals domèstics, la qual, amb altres qüestions, també serà objecte de modificació a
través d'una altre proposta.
VIST, per altra banda, la publicació de l’RD 463/2020, de 14 de març de 2020 en què es
va declarar l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, i es va decretar
diverses mesures de protecció higiènica i sanitària per tal que els supermercats, petits
comerços d'aliments i ara també la resta de comerços i activitats de restauració poguessin
continuar atenent els seus clients amb les màximes garanties.
Entre aquestes mesures hi trobam, entre d’altres, l’obligatorietat per part dels
supermercats i comerços de disposar de guants i solucions hidroalcohòliques per tal de
garantir-la salubritat i seguretat de treballadors i clients. D’ençà d’aquesta nova situació, el
volum de guants en els voltants dels supermercats i comerços de productes alimentaris ha
anat en augment i està suposant un fort impacte mediambiental. A més a més, els serveis
de neteja de la ciutat, que han vist multiplicada la seva tasca amb l’objectiu de garantir

una ciutat neta, no poden fer front a aquests comportaments d’incivisme per part d’alguns
ciutadans que, a més, pot provocar una possible transmissió de la malaltia.
En conseqüència, es considera dur a terme una modificació de l'Ordenança de neteja,
introduint la responsabilitat dels comerços i activitats de restauració en el control
d'aquests elements.
A més, atès l'increment del menjar ràpid i/o take away, que implica la seva recollida en el
establiments generant determinats residus, s'estableix que aquestes activitats es facin
responsables de la neteja de la seva àrea d'influència, establint un ràdio de 50 metres a
l'envoltant de l'establiment.
Fonaments de dret
1. En data 15 de març de 2020 es va publicar en el BOE el Reial decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, la qual cosa ha suposat la suspensió automàtica dels
procediments administratius, conforme al previst a la disposició addicional tercera de
l'esmentat Reial decret 463/2020, de 14 de març, esmentat.
No obstant això, l'apartat quart de la disposició addicional tercera de l’RD 463/2020
preveu el següent:
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios.
En el cas que ens ocupa, d'acord amb l'exposat als antecedents de fet, entenen que
queda justificada l'aixecament de la suspensió del procediment de modificació de
l'ordenança, atès que existeix una clara protecció de l'interès general a través de la
introducció de les noves modificacions proposades dins l'ordenança en qüestió.
2. L'article 26.1 a) de la Llei 7/1985 de base de règim local, estableix que els ajuntaments
tenen el deure de prestar els serveis de neteja i recollia de residus.
3. Les entitats locals tenen capacitat per a l’elaboració de normes reglamentàries en el 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.
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, es considera que serà aplicable el previst a l'article 133.4 de la Llei
39/2015, relatiu a prescindir del tràmit de consulta pública prèvia a l'aprovació inicial de la
modificació, atesa l'existència de raons d'interès públic.
Aquest interès públic es justifica en la necessitat que les noves mesures introduïdes a les
ordenances objecte de modificació, puguin entrar en vigor l'abans possible, tenint en compte
que ja és una realitat de les actuacions que ara es regulen i s'ha d'actuar de forma
immediata per evitar un deteriorament de la neteja i gestió medi ambiental del municipi.
En tot cas, aquesta proposta normativa no té un impacte significatiu en l'activitat econòmica
ni imposa obligacions rellevants als destinataris.
4. Quant al procediment a seguir per a l'aprovació de la present Ordenança municipal ara en
tramitació, serà d'aplicació el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
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 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.
D’altra banda, conforme al previst a l’article 7 g) de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a
la dona, s’haurà de sol·licitar un informe a l’Institut de la Dona, als efectes de determinar si la
present modificació té qualque incidència sobre l’impacte de gènere.
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 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:
1. AIXECAR la suspensió envers la tramitació del procediment administratiu per a la
modificació de l'Ordenança municipal de neteja, conforme al previst a l'apartat quart de la
disposició addicional tercera de l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
2. APROVAR inicialment la modificació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA, amb la
següent redacció:
- Afegir el següent punt a l'article 33 de l'Ordenança:
Article 33.7. Els conductors de l'animal estarà obligat a retirar les restes d'orina d'aquest,
aplicant una dissolució d'aigua amb vinagre comú que tindrà entre el 20 % i 50 % de
vinagre.
- Afegir el següent punt a l'article 38 de l'Ordenança:

Article 38.5. Els establiments de menjar ràpid i/o take away han de mantenir neta la seva
àrea de influència de la zona compresa en una circumferència de 50 metres de radi a
l'envoltant de l'establiment, a comptar des de la seva porta d'accés. Aquest locals seran
responsables de la neteja dels espais públics que llinda amb la façana exterior i
envoltants.
-Afegir un nou article a l'Ordenança:
Article 38 bis. En el cas de situacions excepcionals que motivin l'adopció de mesures
higiènica i sanitàries de caràcter especials als comerços i activitats de restauració per a
l'entrada als establiments, com pot ésser la disposició de guants i mascaretes d'un sol ús,
aquests es faran responsables de la seva gestió i recollida, una vegada l'usuari i/o client
abandoni l'establiment.
Així, per tant, els establiments hauran de fer un control de sortida per tal que els clients i/o
usuaris retornin els guants i qualsevol element que s'hagi subministrat i procedir al seu
depòsit a una paperera correctament sallada que haurà d’estar ubicada, de manera
visible, a la sortida de l'establiment.
En tot cas, aquest element quan sigui dipositat a la paperera, s'haurà de gestionar,
conforme el previst a l'Ordenança municipal de gestió de residus domèstics i/o normativa
específica que li sigui aplicable a efectes de la seva eliminació.
- Afegir a l'article 101 relatiu al règim sancionador el següent:
Seran infraccions greus: a. La comissió d’una acció o omissió de les tipificades en els
següents articles de la present Ordenança: 16.1, 16.2, 16.3; 27.1; 38.2, 38.3, 38.5. 38bis;
43.1, 43.3;47.2; 55; 58; 61; 68.1, 68.2; 84.1; 86.1 C, 86.2; 87.1, 87.2; 94.1 b; 95.1, 96.2,
96.3, 96.4; 99.1, 99.2.
3. SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta de modificació de
l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA mitjançant anunci que es publicaran en el BOIB,
durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i
Medi Ambient) d'aquest Ajuntament i formular al·legacions. En el cas que no es presentàs
cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la proposta de
modificació de l’ordenança municipal.
4. SOL·LICITAR informe a l’Institut de la Dona, d’acord amb el que preveu l’article 7 g) de la
Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona."
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: quinze (15) vots
a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, Vox-Actúa Baleares,
Proposta per les Illes Balears (El Pi) i i Unidas Podemos PODEM (PODEMOS-EUIB); un
(1) vot d'abstenció del grup municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca; i cinc (5)
vots en contra dels grups municipals del Partit Popular i Independents d'Inca-INDI.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

14. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I MODEL DE
CIUTAT PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA PER
A LA TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS DOMÈSTICS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de
Ciutat per aprovar inicialment la Modificació de l'ordenança per a la tinença responsable
d'animals domèstics, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet el lletrat municipal en relació amb l’aprovació inicial de la
modificació de l'Ordenança per a la tinença responsable d'animals domèstics a la ciutat
d'Inca, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT
VIST la necessitat introduir una sèrie de modificacions a Ordenança per a la tinença
responsable d'animals domèstics a la ciutat d'Inca, les quals afecten a la millorar el control
higiènic dels animals de companyia (cans principalment) i que està en relació amb la
modificació, al mateix temps, de l'Ordenança de neteja (malbé del mobiliari públic per orina
dels cans).
D’altra banda, també es considera urgent establir mesures de seguretat en el control dels
animals, atesa l'existència d'incidents relacionats amb la fuga de cans que han provocat
l'atac de ramats en zones rurals.
Davant aquest situació, es considera justificada procedir a introduir canvis a l'Ordenança de
forma urgent i intentar la millorar de la higiene en espais públics, com establir un major
control dels animals domèstics.
Fonaments de dret
1. En data 15 de març de 2020 es publicar en el BOE el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19, la qual cosa ha suposat la suspensió automàtica dels procediments
administratius, conforme al previst a la disposició addicional tercera de l'esmentat Reial
decret 463/2020, de 14 de març, esmentat.
No obstant això, l'apartat quart de la disposició addicional tercera de l’RD 463/2020
preveu el següent:
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios.
En el cas que ens ocupa, d'acord amb l'exposat als antecedents de fet, entenen que
queda justificada l'aixecament de la suspensió del procediment de modificació de
l'ordenança, atès que existeix una clara protecció de l'interès general a través de la
introducció de les noves modificacions proposades dins l'ordenança en qüestió.

2. L'article 25 b) i j) de la Llei 7/1985 de base de règim local, estableix que les ajuntaments
tenen competència en matèria de medi ambient i salubritat pública.
3. Les entitats locals tenen capacitat per a l’elaboració de normes reglamentàries en el 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.
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, es considera que serà aplicable el previst a l'article 133.4 de la Llei
39/2015, relatiu a prescindir del tràmit de consulta pública prèvia a l'aprovació inicial de la
modificació, atès l'existència de raons d'interès públic.
Aquest interès públic es justifica en la necessitat que les noves mesures introduïdes a les
ordenances objecte de modificació, puguin entrar en vigor l'abans possible, tenint en compte
que ja és una realitat de les actuacions que ara es regulen i s'ha d'actuar de forma
immediata per evitar un deteriorament de la neteja, gestió medi ambiental del municipi i cura
dels animals.
En tot cas, aquesta proposta normativa no té un impacte significatiu en l'activitat econòmica
ni imposa obligacions rellevants als destinataris.
4. Quant al procediment a seguir per a l'aprovació de la present Ordenança municipal ara en
tramitació, serà d'aplicació el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
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.
D’altra banda, conforme al previst a l’article 7 g) de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a
la dona, s’haurà de sol·licitar un informe a l’Institut de la Dona, als efectes de determina si la
present modificació té qualque incidència sobre l’impacte de gènere.
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 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:
1. AIXECAR la suspensió envers la tramitació del procediment administratiu per a la
modificació de l'Ordenança municipal per a la tinença responsable d'animals domèstics a

la ciutat d'Inca, conforme al previst a l'apartat quart de la disposició addicional tercera del
RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
2. APROVAR inicialment la modificació de l'ORDENANÇA PER A LA TINENÇA
RESPONSABLE D'ANIMALS DOMÈSTICS A LA CIUTAT D'INCA, amb la següent
redacció:
- Afegir el següent paràgraf a l'article 17.3:
En tot cas, el propietari o posseïdor de l'animal estarà obligat a retirar les restes d'orina
d'aquest, aplicant una dissolució d'aigua amb vinagre comú que tindrà entre el 20 % i 50
% de vinagre.
Aquest incompliment donar lloc a les següents infraccions que s'afegeixen a l'annex de
quadre d'infraccions o sancions de quantia fixa de l'Ordenança:
9bis

LLEU

Art.17.3

9ter

LLEU

Art.17.3

9quarte
r

GREU Art.17.3

Que els animals orinin a façanes 200 €
d'edificis o mobiliari urbà.
No retirar les restes d'orina aplicant una 200 €
dissolució d'aigua amb vinagre.
L'acumulació de les dues infraccions 500 €
anteriors.

- Modificació dels articles 64 i 65 afegint dues noves infraccions:
Article 64
12 bis. No prendre les mesures necessàries per evitar la fugida d'un animal.
Article 65
34 bis. No prendre les mesures necessàries per evitar la fugida d'un animal amb resultat
d'afectació a ramat d'ovelles o similar.
Aquest incompliment donar lloc a les següents infraccions que s'afegeixen a l'annex de
quadre d'infraccions o sancions de quantia fixa de l'ordenança:
10bis

LLEU

29bis

GREU

64.12bis No prendre les mesures necessàries per 300 €
evitar la fugida d'un animal.
66.34bis No prendre les mesures necessàries per 600 €
evitar la fugida d'un animal amb resultat
d'afectació a ramat d'ovelles o similar.

3. SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta de modificació de
L'ORDENANÇA PER A LA TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS DOMÈSTICS A LA
CIUTAT D'INCA mitjançant anunci que es publicaran en el BOIB, durant el qual es podrà
examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) d'aquest

Ajuntament i formular al·legacions. En el cas que no es presentàs cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la proposta de modificació de l’Ordenança
municipal.
4. SOL·LICITAR informe a l’Institut de la Dona, d’acord amb el que preveu l’article 7 g de la
Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona."
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: quinze (15) vots
a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, Vox-Actúa Baleares,
Proposta per les Illes Balears (El Pi) i Unidas Podemos PODEM (PODEMOS-EUIB); i sis
(6) vots d'abstenció dels grups municipals Partit Popular, Independents d'Inca-INDI i
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
15. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS
PER AL NOMENAMENT D'UN NOU FISCAL EN L'EXPEDIENT DE DECLARACIÓ
DE FILL IL·LUSTRE AL SR. MARC FERRAGUT FLUXÀ
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets
Socials per al nomenament d'un nou fiscal en l'expedient de declaració de fill il·lustre al Sr.
Marc Ferragut Fluxà, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS
PER AL NOMENAMENT D’UN NOU FISCAL EN L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE
FILL IL·LUSTRE DE LA CIUTAT D'INCA DE MARC FERRAGUT FLUXÀ, ATESA LA
RENÚNCIA DEL FISCAL ACTUAL EN L’ESMENTAT EXPEDIENT
I. Vist que el Ple municipal, reunit en data de 28 de novembre de 2019, va acordar la
incoació de l'expedient de nomenament de Fill Il·lustre al Sr. Marc Ferragut Fluxà;
Vist que el punt 2 de l’esmentat acord incloïa el nomenament dels regidors ponent i fiscal en
l’expedient, del següent contingut literal: "Nomenar la Sra. Alice Weber, regidora, com a
ponent/instructora i el Sr. Àngel García Bonafè, regidor, com a fiscal en l’esmentat
expedient", per tal de donar compliment a l’article 21 del Reglament de protocol, honors,
distincions i premis de l’Ajuntament d’Inca,
Vist l’escrit de renúncia a actuar com a fiscal en l’esmentat expedient presentat pel Sr. Àngel
García Bonafè, amb data de 13 de maig de 2020, registre d’entrada núm. 4.849 (annex I).
II. Vist que la disposició addicional tercera de l’RD 463/2020, de 14 de març, mitjançant el
qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 va ordenar la suspensió dels terminis per a la tramitació de procediments; vist
que en el moment en què va entrar en vigor l’esmentat Reial decret havia finalitzat el
termini d’exposició pública sense que constàs la presentació d’al·legacions; vist el que
disposa l’apartat 3 de l’esmentada disposició addicional, segons el qual es pot continuar
amb la tramitació del expedient si l’interessat manifesta la seva conformitat; vist que en
aquest cas és recomanable reprendre l’expedient, atès que la seva continuació no afecta
les mesures sanitàries i de prevenció establertes arran de la COVID-19 i no s’observa cap

objecció perquè l’expedient segueixi el seu curs, en vista que tots els tràmits s’estan
complint adequadament, tot això sempre que es compti amb el consentiment dels
interessats, que en aquest cas es pot considerar que són, a més de l’Ajuntament, el fiscal,
el ponent i també els familiars de la persona proposada com a Fill Il·lustre.
III. Atesos aquests antecedents, la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials a la
seva sessió de dia 18 de maig de 2020 eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
PROPOSTES D'ACORD següents:
1. Acceptar la renúncia presentada pel Sr. Àngel García Bonafè a actuar com a fiscal en
l’expedient per a la declaració de Fill Il·lustre de la ciutat d'Inca del Sr. Marc Ferragut
Fluxà.
2. Nomenar el Sr. Sebastià Oriol Díaz, regidor, com a fiscal en l’esmentat expedient.
3. Aixecar la suspensió de la tramitació del expedient pels motius exposats en aquesta
dictamen, amb la conformitat prèvia del fiscal, el ponent i la família del Sr. Marc
Ferragut Fluxà."
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER A LA DENOMINACIÓ
D'UN CARRER AMB EL NOM ORFEÓ L'HARPA D'INCA
Atès que aquesta Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat.
Els reunits consideren la Moció de data 17 de maig de 2020, que transcrita textualment
diu:
"Alice Weber, com a portaveu del grup municipal MÉS per Inca, presenta per a la seva
aprovació per part d'aquest Ple la següent:
MOCIÓ
L’Harpa d’Inca és l’entitat musical més antiga de la ciutat i la coral més antiga de Mallorca
que es manté en actiu. De forma ininterrompuda i constant ha ofert la seva música els
darrers 100 anys.
És l’única associació cultural que sobreviu a Inca nascuda en el primer terç del segle XX,
quan la societat inquera vivia en ple desenvolupament industrial i cultural.
El seu impulsor fou Miquel Duran i Saurina, Fill Il·lustre, un dels dinamitzadors culturals
més importants del segle XX. La fundació de l’Harpa d’Inca es va iniciar el 20 d’abril de
1920, quan la junta directiva del Cercle d’Obrers Catòlics va decidir fundar un orfeó per
‘despertar entre el jovent sentiments elevats d’esperit’. En els seus inicis l’agrupació va
estar dirigida pel gran músic inquer Jaume Albertí.

La creació d’aquest conjunt musical responia a un intent de fer d’Inca una societat més
participativa i culta. El seu lema és “Fe, Pàtria i Amor” que posa el naixement de l’Harpa
en sintonia amb els moviments de recuperació cultural i nacional que s’havien iniciat amb
la Renaixença a gran part dels països de parla catalana.
També s’ha de destacar que els darrers 100 anys l’Harpa ha permès la millora de l’educa ció musical de moltes generacions i el manteniment de la llengua catalana com a llengua
de prestigi en els concerts que ofereix, posant per damunt de tot la qualitat musical.
L’any 1982 es va recuperar la seva vitalitat inicial sota la direcció de Miquel Aguiló i la presidència de Miquel Corró. Des de llavors l’Harpa d’Inca ha esdevingut l’entitat musical de
referència a Inca.
Des de sempre l’Harpa d’Inca ha estat sensible a incloure autors mallorquins i inquers en
el seu repertori així com obres de caràcter religiós, popular i clàssic.
Com a associació cultural integrada per persones que treballen des de l’altruisme, l’Harpa
ha tingut etapes més glorioses i etapes de més baixa activitat, però sempre ha destacat
per la perfecció en la seva tasca musical.
S’ha de tenir present que l’Harpa ha participat des de 1920 a la majoria d’activitats de caire musical i cultural de la ciutat i ha actuat en tots els seus escenaris. A més el nom d’Inca
ha sortit fora de les fronteres illenques gràcies als concerts que ha protagonitzat arreu
d’Espanya i també a Europa.
Centenars de cantaires i milers d’espectadors durant aquests 100 anys donen testimoni
d’una tasca mereixedora dels màxims reconeixements per part de l’Ajuntament d’Inca.
El Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament d’Inca preveu que,
en reconeixement d’especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en persones físiques o jurídiques, l’Ajuntament podrà conferir la distinció honorífica
de dedicació de denominacions, monuments i plaques commemoratives a vies públiques,
complex urbà, entitats o instal·lacions municipals. El Reglament preveu que la Comissió
Informativa de Cultura –actual Comissió de Ciutadania i Drets Socials– dictamini la proposta i s’elevi al Ple municipal.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
1. L’Ajuntament d’Inca farà un estudi per identificar quina via pública o instal·lació munici pal podria ser la més adequada per rebre el nom de l’Harpa d’Inca.
2. Una vegada realitzat l’estudi, la Comissió de Ciutadania i Drets Socials tractarà sobre
dita proposta."

Seguidament el grup municipal de MÉS per Inca proposa esmenar la Moció presentada
per fer-la una declaració institucional, i també a la redacció dels acords proposa suprimir
el punt 2, queda un sol apartat que tendrà la següent redacció:
"1. L'Ajuntament d'Inca acorda que la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials
iniciï i tramiti l'expedient per dedicar i denominar una via pública o instal·lació municipal
amb el nom d'Harpa d'Inca, elevant la proposta al Ple una vegada que hagi estat dictaminada favorablement per la Comissió."
Finalitzades totes les intervencions se sotmeten a votació les esmenes proposades i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR ENVERS EL PAGAMENT
PER PART DEL CONSELL DE MALLORCA DEL SERVEI DE BOMBERS
SERPREISAL
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 22 de maig de 2020, que transcrita textualment
diu:
"EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT D’INCA D’ACORD AMB EL
QUE PREVEU EL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM
JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, DESITJA ELEVAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT
LA SEGÜENT:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR ENVERS EL PAGAMENT PER PART
DEL CONSELL DE MALLORCA DEL SERVEI DE BOMBERS – SERPREISAL
El Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar per unanimitat en data 29 d’octubre de 2015 una
Moció del Partit Popular a on s’instava al Consell de Mallorca a assumir totalment el cost
del Servei de Bombers, Serpreisal.
Actualment el Consell de Mallorca gaudeix d'una bona situació econòmica gràcies a la
nova Llei de finançament aprovada en la legislatura 2011-2015 amb un govern del Partit
Popular.
Amb la situació provocada per la pandèmia del COVID 19, estam amb una crisi econòmi ca i social a les portes, sumada ja a la crisi sanitària.
Atès que per part del Consell de Mallorca es pot ajudar als nostres ajuntaments amb l'eli minació de càrregues econòmiques.
Atès que els municipis de més de 20.000 habitants (Calvià, Marratxí, Llucmajor, i Manacor) paguen pel servei de bombers (Serpreisal), després que, en la legislatura 2011-2015

el Consell de Mallorca assumís íntegrament el cost d'aquesta prestació per a tots els pobles de l'Illa.
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular proposa al Ple l'Adopció del següent
ACORD
Que el consell de Mallorca assumeixi de forma integra el cost del servei de bombers SERPREISAL per als ajuntaments de més de 20.000 habitants (Manacor, Calvià, Marratxí,
Inca i Llucmajor)."
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, MÉS per Inca, Vox-Actúa Balears,
Proposta per les Illes (El Pi) Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca i Unides Podem
(PODEMOS-EUIB); i dos (2) vots d’abstenció del grup municipal d'Independents d’IncaINDI.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció.
18. MOCIONS URGENTS
No se'n formulen.
19. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Sánchez, del grup municipal del Partit Popular, formula els següents:
1. El 21 de maig de 2020 es va comunicar a l'empresa que és adjudicatària del contracte
per a la prestació dels serveis esportius, per al funcionament de les instal·lacions
esportives municipals de l'Ajuntament, que existia la possibilitat de fer dos anys més un de
pròrroga, i amb l'antelació que regia el contracte es va comunicar a l'empresa que l'any de
pròrroga no es duria a terme. Demana al Sr. Oriol de quina manera afectarà això la
prestació del servei de l'any pròxim i si hi haurà algun canvi en relació amb el servei
actual. També demana de cara a l'any vinent quin serà el plantejament de l'Ajuntament, si
es prestarà el servei de la mateixa manera contractant una altra empresa que faci el
mateix o si el servei el prestarà de manera diferent, si hi haurà divisions, etc.
El Sr. Oriol contesta que ara mateix han tengut bastants mesos un servei que no s'ha
pogut prestar per la situació que hi ha. Afegeix que és veritat que el tema de l'esport duu
moltes aglomeracions, molta gent als espais, i ara mateix o el mes de setembre encara no
estan en disposició de saber quins serveis duran com a Servei d'Esports. Per tant,
pensaren que el més sensat era comunicar a l'empresa que no continuarien amb aquests
serveis i, tot d'una que es pugui seguir amb l'activitat, es prorrogarà o es tornarà a
negociar un contracte nou. Evidentment el Servei d'Esports continuarà, no sap a quin
servei es refereix el Sr. Sánchez. Ells sempre intentaran anar millorant.
El Sr. Sánchez explica que els treballadors que estan subrogats li han fet arribar que
tenen por que el Servei no es presti com actualment. Li han transmès que creuen que es

dividiran els serveis; és a dir, part dels serveis, com en el cas de l'Esportiueig, es
prestaran des de l'Àrea de Joventut i des de l'Àrea del Casal de Joves, i no el prestaria la
mateixa empresa, possiblement el podria prestar una altra, la qual cosa podria afectar els
treballadors que actualment estan subrogats i treballen per la dita empresa. Vol saber si li
poden contestar per alleujar un poc la inquietud d'aquests treballadors envers la situació
actual.
El Sr. Oriol respon que el tema dels treballadors els preocupa a tots. El Servei d'Esports
continuarà donant activitats, si bé és veritat que hi haurà coses que voldran millorar i el
que pensin que no els ha agradat o que no funciona bé ho intentaran millorar, però és
independent absolutament una cosa de l'altra; és a dir, el Servei de Joventut du fent
escoletes molts d'anys i no té res a veure amb el Servei d'Esports. Ells estan a expenses
del que es permeti fer a les instal·lacions esportives i després aniran prenent decisions. El
que no volen és generar una situació que a dia d'avui ningú pot preveure quants de
mesos durarà, si tornarà a haver-hi desescalada, no ho saben. El que intenten és no tenir
un servei contractat que en les circumstàncies que estant vivint no es pugui donar. Però sí
que en el moment que es reprengui l'activitat es tornarà a posar en marxa tota l'activitat
del municipi i de totes les àrees.
El Sr. Sánchez demana si els treballadors poden estar tranquils i si no perillarà el seu lloc
de feina.
El Sr. Batle explica que els treballadors són d'una empresa privada.
El Sr. Oriol afegeix que no s'ha de parlar de treballadors en aquest cas, sinó de quins llocs
de feina necessiten per complir amb els serveis que demanda l'Ajuntament. Tornaran a
negociar un contracte i a donar el millor servei que puguin a nivell d'esports. Afegeix que
és veritat que aquesta situació els condiciona absolutament. Coses que s'estableixen ara i
que pareixen que són temporals ells no saben si quedaran establertes al futur perquè
l'epidèmia pugui tornar. Ara mateix hi ha moltes coses a l'aire, però sí que és vera que
s'ha de transmetre tranquil·litat. Estan ara aturats per la situació que hi ha. El servei es
reprendrà i es durà a terme de la forma que considerin que serà millor per a l'Àrea
d'Esports i per al municipi.
El Sr. García, del grup municipal d’Independents d’Inca, formula els següents:
1. Quant a la comunicació de la revisió del contracte a dia 31 d'agost, demana si, en cas
que abans del 31 d'agost canviàs la situació en relació amb el COVID, hi ha possibilitat
d'anul·lar l'acord.
El Sr. Secretari respon que cada acord pot deixar sense efecte un altre acord.
El Sr. Oriol afegeix que ja li varen comunicar a l'empresa que si les circumstàncies
tornaven a esser les mateixes que abans de la situació no tenien cap problema amb el
Servei, ni amb el personal, ni amb ningú.
El Sr. Batle explica que tan bon punt es va declarar l'estat d'alarma el que es va fer va ser
un replanteig amb l'Àrea d'Esports sobre quins serveis tenen contractats amb aquesta
empresa. De fet, continuen una sèrie de serveis que es presten a través de l'empresa,

després es desactiven perquè veuen que això es pot allargar encara més i no es pot
donar el servei, el qual a dia d'avui encara no es dóna. El que es fa és activar serveis que
es puguin dur a terme després d'aquesta situació. No sap si el dilluns vinent ja s'obrirà la
piscina per a federats i s'haurà d'agafar personal de l'empresa.
El Sr. Oriol expressa que estan condicionats per la situació que estan vivint.
El Sr. Batle diu que la figura de denunciar que no es renovarà la pròrroga és per a
protecció de l'Ajuntament i que això no impedeix que després es puguin dur endavant
serveis fins i tot després de dia 30 d'agost. Ells no saben si al setembre o a l'octubre es
podrà obrir la piscina coberta.
El Sr. Oriol explica que, si haguessin de tornar a activar el contracte, no hi ha cap
problema.
El Sr. Sánchez demana què passa amb el personal, si es realitzaven unes activitats i ara
en fan menys.
El Sr. Secretari respon que l'ha d'assumir l'empresa.
Per acabar, el Sr. Caballero vol afegir que avui el Casal de Joves compleix deu anys i els
hauria agradat celebrar-ho d'una altra manera. Això no obstant, no volen deixar passar
l'oportunitat per felicitar totes les persones, entitats, col·lectius juvenils i equips tècnics que
ho han fet possible.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les dotze hores
i deu minuts (00.10 h) del dia 29 de maig de 2020, de la qual s’estén la present acta, que
jo, el secretari accidental, certific.

