Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/10

El Ple

Ordinària

Data

23 / juliol / 2020

Durada

Des de les 19.30 fins a les 22.15 hores

Lloc

Sala de plens

Presidida per

VIRGILIO MORENO SARRIÓ

Secretari

GUILLERMO CORRÓ TRUYOL

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i cognoms

Hi assisteix

43142128Q

Antoni Cànaves Reynés

SÍ

X1483059L

Alice Weber

SÍ

43063537Q

Andreu Caballero Romero

SÍ

78198711E

Andrés Gili Vizcaíno

SÍ

78215405H

Andrés Sánchez García

SÍ

41520283Q

Antoni Peña Mir

SÍ

42974124G

Antònia Maria Sabater Martorell

SÍ

78202823V

Francisco Pol Alorda

SÍ

43030793R

Félix Sánchez Díaz

SÍ

37336778G

Gabriel Frontera Borrueco

SÍ

43050727V

Gregorio Ferrá Frau

SÍ

78215597A

Isabel Vallés Garrido

SÍ

78215761Y

Maria Antònia Pons Torrens

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

VIRGILIO MORENO SARRIO (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/09/2020
HASH: 25ae324726f33f1505737317033c35c6

GUILLERMO CORRO TRUYOL (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 30/09/2020
HASH: 06436ab046ded0c87a94a9722ac562d2

ACTA

43141283E

María del Carmen Oses Ramos

SÍ

43234862Z

María del Mar Navarro Reguillo

SÍ

43062019Q

Miguel Ángel Cortés Ramis

SÍ

43141376T

Sebastià Oriol Díaz

SÍ

76023824S

Sonia Francisca Franco Ruiz

SÍ

43077939C

Virgilio Moreno Sarrió

SÍ

43141485V

Vanesa Berga Garzón

SÍ

78194337H

Ángel García Bonafé

SÍ

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.
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Batle demana un minut de silenci per la mort de la
primera dona morta a mans de la seva parella en aquest any 2020.
1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració
telemàtica de la sessió del Ple
Per part del 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 i considerant les
normes contingudes en l’acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 per a la
transició cap a una nova normalitat, modificat per la Resolució de la consellera de Salut
i Consum de 13 de juliol de 2020, de les quals es desprèn, i a la vista de la
configuració física de la sala de plens, que és convenient la celebració telemàtica de la
sessió, sense perjudici que els regidors que vulguin assistir personalment ho puguin fer
adoptant les mesures de protecció adequades.
Els assistents es donen per assabentats de la dació de compte.

2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 25/06/2020 i
10/07/2020
Favorable

Tipus de votació: ordinària
Unanimitat

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

SÍ
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María José Fernández Molina

ACTA DEL PLE

43056297K

El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les actes
esmentades.
El Sr. García assenyala que a l'acta del darrer Ple ordinari troba a faltar una intervenció
seva que va demanar que constès en acta i sol·licita que es corregeixi aquest punt.
El Sr. Secretari li contesta que s’hi farà constar.
Se sotmeten a votació l’aprovació de les actes de data 25/06/2020 i 10/07/2020, en
aquest darrera amb la rectificació proposada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21)

4. Dació de compte de la modificació del Pla Anual de Control Financer per a
l'any 2020
Es dóna compte de la Modificació del Pla Anual de Control Financer per a l'any 2020,
que transcrita textualment diu:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 23 de juliol de 2020 del Pla
Anual de Control Financer per a l'any 2020.

ACTA DEL PLE

Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia del núm. 639 al 780
de 2020.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 639 al 780 de 2020

Vist el que disposa l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim de control intern en les entitats del sector públic local:
1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante
el ejercicio.
2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los
objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio
y los medios disponibles. A estos efectos, se incluirán en el Plan las actuaciones
referidas en el artículo 29.4 del Reglamento. El concepto de riesgo debe ser entendido
como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión
sometida a control susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable,
falta de fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección de los activos o
falta de eficacia y eficiencia en la gestión. Una vez identificados los riesgos será
necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar. De esta
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Vist que l’òrgan Interventor ha modificat el Pla Anual de Control Financer per a
l'exercici 2020.

manera, se realizará una evaluación para estimar la importancia del riesgo, utilizando
tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de
seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando tanto repetir controles en
actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como que se generen
debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.
3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan Anual
concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y
temporal de cada una de ellas.

Consideracions prèvies
La Batlia va donar compte al Ple ordinari de 19 de desembre de 2019 del Pla Anual de
Control Financer (PACF) realitzat per l'òrgan interventor de data 28 de novembre de
2020.
Aquest és el primer PACF de l'Ajuntament d'Inca que es va planificar per realitzar les
actuacions previstes en ell. Aquestes actuacions s'havien previst tenint en compte l'any
natural.
Durant aquest any, el fets ocorreguts per la pandèmia de la COVID-19 han provocat
que el sotasignat i la resta de tècnics municipals hagin enfocat els seus esforços a
intentar donar llum i aportar el seu gra d’arena, juntament amb els gestors públics, per
prendre iniciatives que poguessin ajudar la ciutadania.
Aquests esforços i la manca de personal prestant els seus serveis a ple rendiment,
juntament amb les mesures de confinament impedeixen que es pugui dur a terme en la
seva completesa.
A més, aquest exercici s'està implantant l’administració electrònica, amb la complexitat
que per tots els empleats municipals aquest canvi representa.
Per la qual cosa aquest òrgan interventor considera necessari MODIFICAR el PACF
2020, suprimint una sèrie d’actuacions que impliquen una tasca més duradora i
intensa.
EN CAP CAS aquestes actuacions objecte de modificació no es realitzaran, sinó que
s’introduiran al PAC 2021, juntament amb les altres actuacions que es consideri adient
incloure.
La present MODIFICACIÓ del present Pla Anual de Control Financer així elaborat es
remetrà a efectes informatius al Ple de la corporació.
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MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2020

ACTA DEL PLE

Antoni Cànaves Reynés, interventor de l'Excm. Ajuntament d'Inca, en virtut de les
atribucions de control citades i establertes a l'article 213 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i desenvolupada expressament en l'article 31 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 local; en atenció a les facultats recollides a l'article 4.1.a) del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, es realitza la següent

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

El Plan Anual de Control Financiero así elaborado será remitido a efectos informativos
al Pleno.

Aquesta MODIFICACIÓ del PACF es refereix a la supressió de les següents
actuacions:
1.2. Aprovació de la convocatòria i nomenament o contractació d'empleats públics
derivats de processos selectius any 2019.
6.1. Comprovació de la concordança dels avals dipositats a la Tresoreria amb la
comptabilitat municipal.
6.2. Anàlisi dels drets pendents de cobrament a la comptabilitat dels anys 2005 a 2015.
6.4. Liquidacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, any 2019.
Atenent al precepte 31 de l’RCI, la Intervenció de l'Ajuntament ha procedit a la
MODIFICACIÓ del Pla de Control Financer per a l'exercici 2020, que figura tot seguit,
en aquestes consideracions prèvies:

De conformitat amb el que disposa el preceptuat en el referit article 31 de l’RD
424/2017, com s'ha indicat en les consideracions prèvies, el Pla Anual recollirà tant les
actuacions que l'òrgan interventor ha de realitzar que derivin d'una obligació legal com
les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos. En els
següents apartats es detallen, en primer lloc, les actuacions a realitzar per l'òrgan
interventor derivades d'una obligació legal. En segon lloc, es relacionen les actuacions
de control permanent seleccionades per a la seva realització en l'exercici 2020,
incloent en aquest apartat: l'anàlisi de riscos previ, les prioritats establertes i els mitjans
disponibles.
PER

L'ORDENAMENT

JURÍDIC A L'ÒRGAN

S'enumeren a continuació les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per
l'ordenament jurídic agrupades per lleis i per la seva normativa de desenvolupament.
A.1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Informe de sostenibilitat financera per a l'exercici de competències diferents de les
pròpies i de les atribuïdes per delegació (art. 7.4 LRBRL).
- Informe relatiu al compliment dels principis previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en el cas de
creació d'ens d'àmbit territorial inferior al Municipi, que no tenguin personalitat jurídica,
com a forma d'organització desconcentrada del mateix per a l'administració de nuclis
de població separats (art. 24 bis LRBRL).
- Informe de sostenibilitat financera per a la constitució de consorcis (art. 57 LRBRL).
- Informe sobre les iniciatives populars, quan aquestes afectin drets i obligacions de
contingut econòmic de l'ajuntament. (art. 70 bis LRBRL).

Codi Validació: Z6ESG496NMZ6TNS95SHT24DFF | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 88

A. FUNCIONS ATRIBUÏDES
INTERVENTOR

ACTA DEL PLE

I. CONTROL FINANCER PERMANENT

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2020

- Informe de sostenibilitat financera de les propostes de gestió directa dels serveis
públics de competència local a través d'entitat pública empresarial local o de societat
mercantil local, el capital social del qual sigui de titularitat pública (art. 85 LRBRL).
- Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la
sostenibilitat financera de l'exercici de les seves competències, en cas que l'entitat
local proposi exercir la iniciativa pública per al desenvolupament d'activitats
econòmiques (art. 86 LRBRL).
- Informe de seguiment del pla econòmic i financer, en cas que per incompliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de
despesa, la corporació local hagués formulat un pla segons allò que s'ha fixat a l'article
21 de la LOEPSF (art. 116 bis LRBRL).

- Informe previ a la concertació o modificació de qualsevol operació de crèdit en el qual
s'analitzarà, especialment, la capacitat de l'entitat local per a fer front, en el temps, a
les obligacions que d'aquelles es derivin per a aquesta (art. 52 del TRLRHL).
- Informe previ a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini pels organismes
autònoms i els ens i les societats mercantils dependents de l'Ajuntament (art. 54 del
TRLRHL).

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

S'inclouen en aquest apartat les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor en el
TRLRHL, així com, en el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa
el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos (RD500/90) i allò regulat en les bases
d'execució del pressupost (BEP). S'inclouen així mateix determinades actuacions
previstes a l'RD 424/2017.

ACTA DEL PLE

A.2 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i la seva normativa de
desenvolupament.

- Si es prorrogués el pressupost: informe, si escau, dels ajustos de crèdit (art. 21 RD
500/1990).
- Informe de les modificacions pressupostàries per crèdit extraordinari i suplement de
crèdit de l'entitat local (art. 177.2 del TRLRHL i art. 37 de l’RD 500/1990, així com
BASE 13 de les bases d'execució del pressupost).
- Informe de les modificacions pressupostàries per crèdit extraordinari i suplement de
crèdit dels organismes autònoms (art. 177.3 del TRLRHL i art. 37 RD 500/1990)
- Informe sobre les modificacions de crèdit per transferència de crèdit, (art. 179 del
TRLRHL, BASE 14 de les bases d'execució del pressupost).
- Informe sobre les modificacions de crèdit per ampliació de crèdits (art. 178 del
TRLRHL, així com BASE 15 de les bases d'execució del pressupost).
- Informe sobre les modificacions de crèdit per generació de crèdit (art. 181 del
TRLRHL, BASE 16 de les bases d'execució de l’Informe sobre la modificació de crèdit
per pressupost. Incorporació de romanents de crèdit. (art. 21 de l’RD 500/1990, així
com la BASE 17 de les bases d'execució del pressupost).
- Informe previ a les normes que regulin l'expedició d'ordres de pagament a justificar
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- Informe sobre el pressupost general de l'entitat local previ a la seva aprovació (art.
168 del TRLRHL).

amb càrrec als pressupostos de despeses, BASE 15 de les bases d'execució del
pressupost).
- Informe sobre liquidació del pressupost de l'entitat local (art. 191 del TRLRHL).
- Informe sobre liquidació dels pressupostos d'organismes autònoms, (art. 192 del
TRLRHL).
- Informe previ a la revocació de l'acord de reducció de despeses del nou pressupost,
adoptat en cas de liquidació del pressupost anterior amb romanent de tresoreria
negatiu, (art. 193 del TRLRHL).
- Informe resum anual dirigit a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat sobre
els resultats del control intern respecte de la gestió econòmica de l'entitat local (art.
213 del TRLRHL).

- Informe sobre la consistència i suport de les projeccions pressupostàries que
contingui la memòria econòmica específica en les inversions financerament
sostenibles, (Disposició Addicional 16è del TRLRHL).
- Informe al Ministeri d'Hisenda de les inversions realitzades en aplicació del que es
preveu a la disposició addicional 16 de TRLRHL (apartat 8 de la D.A.16 del TRLRHL).
- Informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i bestretes de
caixa fixa (art. 27.2 de l’RD 424/2017).
A.3. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), i la seva normativa de desenvolupament.
S'inclouen en aquest apartat les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor pels
preceptes vigents del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals (REP), així com de la LOEPSF
i la seva normativa de desenvolupament.
- Informe sobre compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat i dels seus
organismes autònoms i entitats dependents, quant al pressupost inicial i, si escau, les
seves modificacions (art. 16.1 del REP).
- Informe anual sobre verificació del compliment dels plans econòmics financers
aprovats, si escau (art. 22 REP).
- Informe de seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors
(art. 18.5 LOEPSF).
- Informe i comunicació d'alerta a l'Administració que tengui atribuïda la tutela
financera, en el cas que se superi el termini màxim de pagament previst en la
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- Informe al Ple sobre el resultat del control financer sobre l'Entitat Local, (art. 220 del
TRLRHL).

ACTA DEL PLE

- Informe al Tribunal de Comptes sobre les resolucions i acords adoptats per la
presidència de l'entitat local i pel Ple de la corporació contraris a les objeccions
formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d'ingressos, (art. 218.3 del TRLRHL).

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

- Informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local
contraris les objeccions efectuades per l'òrgan interventor, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d'ingressos (art. 218.1 del TRLRHL).

normativa de morositat durant dos mesos consecutius (art. 18.5 LOEPSF).
A.4. Llei 40/2015, d'1 de març, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques (LRJAP).
- Informe sobre la proposta de declaració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats
integrants del sector públic local (art. 86 LRJAP).
- Informe sobre la transformació d'entitats integrants del sector públic local (art. 87
LRJAP).
- Informe sobre el Pla de Redimensionament del Sector Públic Local (art. 94 LRJAP).
A.5. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic.

B. ACTUACIONS SELECCIONADES SOBRE LA BASE D'UNA ANÀLISI DE RISCOS
PER A LA SEVA REALITZACIÓ DINS L'EXERCICI 2020
D'acord amb el que estableix l'article 31.2 de l’RD 424/2017, el Pla Anual de Control
Financer inclourà les actuacions que anualment se seleccionin sobre la base d'una
anàlisis de riscos consistent en els objectius que es pretenguin aconseguir, les
prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
S'ha de dir, en el que fa referència a la identificació del risc, que es posa de manifest a
l'Informe de l'Interventor 14-2019; que aquest primer Pla està sotmès a una sèrie de
limitacions, degut que dins l'exercici 2019 la fiscalització prèvia limitada estava
implantada només en determinades despeses (despeses de personal), per tant en
aquelles despeses que tenien la fiscalització prèvia plena (totes les altres) no incideix
aquest Pla de Control, ja que es podria entrar en una autorevisió que seria del tot
ineficient.
Atesa la pròpia definició de risc continguda en l'article 31.2 de l’RD424/2017: ‘la
possibilitat que es produeixin fets o circumstàncies en la gestió sotmesa a control
susceptibles de generar incompliments de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la
informació financera, inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en
la gestió’, s'han establert 5 grans àrees de control agrupades en funció de la
naturalesa de la despesa. A més de les àrees de despesa, les actuacions derivades en
matèria d'ingressos, operacions que no tenguin naturalesa pressupostària i demés
actuacions que no tenguin cabuda dins les 5 primeres, aniran a l'Àrea 6 ‘Altres
actuacions’. Aquestes grans àrees són les següents:
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- Informe acreditatiu de no haver-hi deute pendent de liquidació amb càrrec al
pressupost municipal, en el cas de cessió gratuïta de béns. (art. 110.1.d) del
Reglament de béns).

ACTA DEL PLE

A.6 Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

- Informe sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat. (art.
12 de la Llei 25/2013).

Àrees de despesa
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES DE CONTRACTACIÓ
i.3. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I AJUDES CONCEDIDES
ii.4. GESTIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL
iii.5. GESTIÓ FINANCERA
6. ALTRES ACTUACIONS
Els riscos dins les següents àrees s'exposen a continuació:
1. DESPESES DE PERSONAL

1.2. (Suprimit).
6. ALTRES ACTUACIONS
6.2. (Suprimit).
6.3. Abonament i seguiment de les bestretes reintegrables als empleats públics dels
anys 2017, 2018 i 2019.
6.4. (Suprimit).
Aquest primer Pla de Control 2020 té una sèrie d'objectius:
a) Reforçar el control del capítol 1 del pressupost municipal.
b) Reforçar la interrelació entre la Tresoreria municipal i el departament de
comptabilitat pública.

ACTA DEL PLE

6.1. (Suprimit).

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

1.1. Fitxatges d'entrada i sortida del personal laboral amb l'abonament de les hores
extraordinàries, amb especial menció al personal laboral que hagi realitzat més de 40
hores any 2019.

El control de l'activitat econòmica i financera del sector públic local es realitzarà
mitjançant l'auditoria pública en les seves tres modalitats: auditoria de comptes,
auditoria de compliment i auditoria operativa.
L'auditoria de comptes té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals
representen en tots els aspectes la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera,
dels resultats de l'entitat i, si escau, l'execució del pressupost d'acord amb les normes i
principis comptables i pressupostaris que li són aplicables, i contenen la informació
necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.
L'auditoria de compliment té com a objecte verificar que els actes, les operacions i els
procediments de gestió econòmica i financera s'han desenvolupat de conformitat amb
les normes que els són aplicables.
L'auditoria operativa té com a objecte l'examen sistemàtic i objectiu de les operacions i
procediments d'una organització, programa, activitat o funció pública a fi de
proporcionar una valoració independent de la seva racionalitat econòmica i financera, i
la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seves possibles
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II. AUDITORIA PÚBLICA

deficiències i proposar les recomanacions oportunes amb vista a la correcció
d'aquelles.
D'acord amb el que es disposa en el Reial decret 427/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, les
actuacions d'auditoria s'efectuaran o bé de manera directa per la Intervenció de
l'Ajuntament d'Inca, o bé mitjançant la col·laboració per part d'auditors privats amb
aquest òrgan.
A aquest efecte es consideren auditors privats els professionals, tant persones físiques
com empreses d'auditoria, inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de
l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

L'abast i les condicions dels treballs d'auditoria seran les que s'estableixin en els
contractes de col·laboració i en els corresponents plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques.
La Intervenció Municipal realitzarà les actuacions necessàries per a la coordinació,
verificació, revisió i recepció del servei contractat.
Les auditories de comptes que es realitzaran dins l'exercici 2020 respecte de l'exercici
2019 són les següents:
1) Auditoria de comptes a l'Organisme Autònom Escola Pública Llar d'Infants d'Inca.
2) Auditoria de comptes a l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir.

ACTA DEL PLE

La Intervenció a través dels òrgans de contractació corresponents contractarà, per
col·laborar-hi, a auditors privats que hauran d'ajustar-se en la realització dels treballs
d'auditoria a les instruccions dictades per aquesta Intervenció i a les NIA-ES-SP
aprovades per la Resolució de la IGAE, per la qual s'aprova l'adaptació de les Normes
d'Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals d'Auditoria de 25 d'octubre.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Excepcionalment, donada la insuficiència de mitjans per l'any 2020, les auditories de
comptes es realitzaran per auditors privats sota la direcció i el control de la Intervenció
de l'Ajuntament d'Inca.

Els reunits es donen per assabentats de la modificació del Pla Anual de Control
Financer per a l'any 2020.

5. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per aprovar la
modificació dels plans estratègics de subvencions per a l'exercici 2020
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 17. En contra: 0. Abstencions: 4. Absents: 0

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per aprovar la modificació dels plans estratègics de subvencions per a
l'exercici 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

Codi Validació: Z6ESG496NMZ6TNS95SHT24DFF | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 88

3) Auditoria de comptes a l'Organisme Autònom Escola de Música Antoni Torrandell."

data 20 de juliol de 2020 es va dictaminar favorablement la següent proposta:
‘PROPOSTA-MEMÒRIA DE LA BATLIA EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’INCA PER A
L’EXERCICI 2020

VIST que arran d’allò exposat es fa necessari realitzar la modificació pressupostària
corresponent per tal de poder canalitzar l’esmentada subvenció, havent-se de
modificar amb conseqüència el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Inca
per a l’exercici 2020.
VIST l’expedient 177/2020 de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb baixes d’altres aplicacions;
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:

ACTA DEL PLE

VIST que el projecte a subvencionar presentat amb la sol·licitud per l’entitat Patronat
Joan XXIII es denomina ‘Adequació del menjador escolar amb adaptacions’ figurant la
següent descripció del projecte d’activitats ‘degut a les dificultats de mobilitats i
deglució d’una gran part dels alumnes es necessitat un mobiliari adaptat per poder dur
a terme els objectius proposats referent a la seva alimentació i autonomia’, tenint la
subvenció del projecte la consideració de transferència de capital en virtut de l’Ordre
EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals havent-se d’imputar, per tant, en el capítol 7 de despeses;

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

VIST que en data 8 de juny de 2020 amb registre d’entrada núm. 7.014 l’entitat
Patronat Joan XXIII va presentar la sol·licitud manifestant la voluntat d’acceptar la
subvenció que figura nominativament en el pressupost municipal vigent a l’aplicació
pressupostària 000.23103.4820001 per l’import de 20.000,00 euros.

Aplicació pressupostària que es modifica 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
novembre, 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 programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en
ell.
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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.

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
complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents administracions
públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

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 se 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
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

ACTA DEL PLE

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual
figura tot seguit.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

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.

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.

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
pressupo
st

Àrea
gestora

23101Assistència
4820005
Social
Primària

Objectiu
Beneficiari Estratègi
c
Càritas

Acció
social

Finalitat

Objecte

Font
Import finançame Modalitat
nt

Llei 7/1985 de
100.000,
bases de règim Suport
00
local.
D. llei 2/2014 de
Balears de
econòmic
mesures
urgents per a
l'aplicació de la persones
Llei 7/1985.

Propis

Nominativ
a
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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.

ACTA DEL PLE

Article 7
El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant
el seu període de vigència.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

CAPÍTOL III
CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

sobre

Primària

ruedas

Entitats

Fons

socials

Mallorquí

Acció
social

Solidaritat

231024820004

231027820001

231024820002

231024820003

231044870001

Entitats

Entitats

socials

socials

Entitats

Patronat

socials

Joan XXIII

Entitats

Projecte

socials

Jove

Entitats

Projecte

socials

Home

Gent
Gran

Acció
social

Acció
social

Acció
social

Acció
social

Associacion Acció
s
social
tercera
edat

32000Educació
4850001

Ajudes

Millora

Foment

qualitat

Llei 7/1985 de
bases de règim Suport
3.000,00
local.
D. llei 2/2014 de
Balears de
econòmic
mesures
urgents per a
l'aplicació de la persones
Llei 7/1985.
necessitade
s
D. llei 2/2014 de
20.000,0
Balears de
Suport
0
mesures
urgents per a
l'aplicació de la econòmic
Llei 7/1985.
persones
necessitade
s
D. llei 2/2014 de
40.000,0
Balears de
Suport
0
mesures
urgents per a
l'aplicació de la entitats
Ley 7/1985.
socials
D. llei 2/2014 de
20.000,0
Balears de
Suport
0
mesures
urgents per a
discapacitat
l'aplicació de la
s
Llei 7/1985.
D. llei 2/2014 de
21.000,0
Balears de
Integració
0
mesures
urgents per a
l'aplicació de la persones
Llei 7/1985.
joves
D. llei 2/2014 de
Balears de
Integració 3.600,00
mesures
urgents per a
l'aplicació de la persones
Llei 7/1985.
drogodepen
dents
D. llei 2/2014 de
Balears de
Suport
8.000,00
mesures
urgents per a
l'aplicació de la persones
Llei 7/1985.
majors
D. llei 2/2014 de
90.000,0
Balears de
Suport
0
mesures
urgents per a estudiants

Propis

Nominativ
a

Propis

Nominativ
a

Propis

Concurrèn
cia
competitiv
a

Propis

Nominativ
a

Propis

Nominativ
a

Propis

Nominativ
a

Propis

Concurrèn
cia
competitiv
a

Propis

Concurrèn
cia
competitiv
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231024820002

Social

Acció
social
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23101Assistència Dentistas
4820007

ACTA DEL PLE

necessitade
s

l'aplicació de la
Llei 7/1985.

Cultura

Llei 7/1985 de
Millora bases de règim
local.

Escoles

qualitat

pares

Públiques

educativ
a

escoles

Fundació

Normalitza
Teatre
ció
Lingüística Principal
Memòria
Democràtic
a
330004840002

Cultura

Llibres

Normalitza
de
ció
Lingüística
text
Memòria en català
Democràtic
a
339004850004

Joventut

Grup
Educatiu

Llei 7/1985 de
Foment bases de règim
local.
de la
Art 25.n.
Cultura

Joventut

34100Promoció i
4830001
foment
l'esport

Suport

Propis

Concurrèn
cia
competitiv
a

50.000,0
0

Propis

Nominativ
a

Propis

Concurrèn
cia

música

competitiv
a

culturals
Llei 7/1985 de
Foment bases de règim
local.
cultura

Art 25.n.

Suport

Suport

temps lliure juvenil

juvenil

Llei 7/1985 de
Foment bases de règim
local.

Esportius a l'esport

Llei 7/1985 de
34100Promoció i Esportistes Foment bases de règim
4830002
local.
foment
individuals a l'esport
l'esport
Llei 7/1985 de
34100Club
Promoció i
Foment
Bases de
4830003
esportiu
Régimen Local.
foment
Constància a l'esport
l'esport
Llei 7/1985 de
34100Club
Promoció i
Foment bases de règim
4830004
esportiu
local.
foment
Joventut
a l'esport
l'esport Constància
34100- Promoció i
Club
Foment Llei 7/1985 de

8.000,00

Propis

Nominativ
a

6.000,00

Propis

Concurrèn
cia

associacion
s
educatives

Llei 7/1985 de
Associacion
Suport bases de règim
s
local.

Clubs

6.000,00

Llei 7/1985 de
Foment bases de règim Suport
3.000,00
local.
de la
associacion
Cultura
s

Ambiental
339004860001

Suport

Suport

competitiv
a
34.000,0
0

Propis

15.000,0
0

Propis

Concurrèn
cia
competitiv
a

esport
Suport

Concurrèn
cia
competitiv
a

esport
Suport

50.000,0
0

Propis

Nominativ
a

50.000,0
0

Propis

Nominativ
a

20.000,0

Propis

Nominativ

esport
Suport
esport
Suport
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330004810001

AMPAs
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32000Educació
4850002

educativ
a

ACTA DEL PLE

llibres text

a.

4830005

bases de règim
local.

bàsquet
foment
l'esport

Sa Creu a l'esport

0

a

esport

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

6. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per la
modificació de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 17. En contra: 0. Abstencions: 4. Absents: 0

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a l'aprovació de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020,
que transcrit textualment diu:

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern per aprovar la modificació dels plans estratègics de
subvencions per a l'exercici 2020.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: desset (17) vots a favor dels grups
municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP),
MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI),
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem
(PODEMOS-EUIB), i quatre (4) abstencions dels grups municipals d’Independents
d'Inca (INDI) i Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares).

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

‘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 en data 8 de juny de 2020 amb registre d’entrada núm. 7.014 l’entitat
Patronat Joan XXIII va presentar la sol·licitud manifestant la voluntat d’acceptar la
subvenció que figura nominativament en el pressupost municipal vigent a l’aplicació
pressupostària 000.23103.4820001 per l’import de 20.000,00 euros;
VIST que el projecte a subvencionar presentat amb la sol·licitud per l’entitat Patronat
Joan XXIII es denomina ‘adequació del menjador escolar amb adaptacions’, figurant la
següent descripció del projecte d’activitats ‘degut a les dificultats de mobilitats i
deglució d’una gran part dels alumnes es necessitat un mobiliari adaptat per poder dur
a terme els objectius proposats referent a la seva alimentació i autonomia’, tenint la
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Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en
data 20 de juliol de 2020 es va dictaminar favorablement la següent proposta:

subvenció del projecte la consideració de transferència de capital en virtut de l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals havent-se d’imputar per tant en el capítol 7 de despeses;
VIST que arran d’allò exposat es fa necessari realitzar la modificació pressupostària
corresponent per tal de poder canalitzar l’esmentada subvenció, havent-se de
modificar amb conseqüència 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;

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 del TMAE interí d’Intervenció conformat per l’interventor municipal;
Per tot això, es proposa a l'Ajuntament Ple, amb el dictamen previ de la Comissió
d’Economia i Bon Govern, 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:
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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;

ACTA DEL PLE

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 qual es desenvolupa el capítol I
'Dels pressuposts' del títol VI ‘Pressupost i despesa pública’ de la LRHL (RD
500/1990);

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

VIST l’expedient 177/2020 de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb baixes d’altres aplicacions;

Beneficiar
i

C.I.F

Objectiu

Assistènci
a
Social

Càritas

Q07000
6B

Acció
social

D. llei 2/2014
de Balears de
mesures
urgents per a
l'aplicació de
la Llei 7/1985

Suport
econòmic
persones

100.000,00

Propis

Social

sobre

3.000,00

Propis

Primària

ruedas

Entitats

Fons

socials

Mallorquí

20.000,00

Propis

20.000,00

Propis

21.000,00

Propis

3.600,00

Propis

50,000,00

Propis

Suport
G57409
062

G57290
140

Acció
social

Acció
social

D. llei 2/2014
econòmic
de Balears de
persones
mesures
urgents per a
necessitade
l'aplicació de
s
la Llei 7/1985
D. llei 2/2014
de Balears de
mesures
urgents per a
l'aplicació de
la Llei 7/1985

Entitats

Patronat

socials

Joan
XXIII

Suport
econòmic
persones
necessitade
s

Solidaritat

23102782000
1

Font de

necessitade
s

Assistènci
Dentistas
a

23102482000
6

Import

Finançament

Primària

23101482000
7

Objecte

Estratèg
ic

gestora

23101482000
5

Finalitat

G07064
199

Acció
social

D. llei 2/2014
de Balears de
mesures
urgents per a
l'aplicació de
la Llei 7/1985

Suport
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Àrea

ACTA DEL PLE

Partida

discapacitat
s
Projecte

socials

Jove

G07803
570

Acció
social

D. llei 2/2014
de Balears de
mesures
urgents per
l'aplicació de
la Llei 7/1985

Integració
persones
joves

23102482000
3

Entitats

Projecte

socials

Home

G07488
059

Acció
social

D. llei 2/2014
de Balears de
mesures
urgents per a
l'aplicació de
la Llei 7/1985.

Integració
persones
drogodepen
dents

Cultura

Fundació

Llei 7/1985
Foment reguladora de
les

33000Normalitz
G07926 de la
481000
Teatre
ació
389
Cultura
1
Lingüístic
Principal
a

bases del
règim local

Suport
música
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23102482000
2

Entitats

d'Inca

Llei 7/1985
Foment reguladora de
les

Grup

G07704
cultura
950

bases del
règim local

Ambiental

34100483000
3

34100483000
4

34100483000
5

Promoció
i

Club

Foment
de

Esportiu

l'Esport

Constànci
a

Promoció
i

Club

Foment
de

Esportiu

l'Esport

associacions 8.000,00

Propis

educatives
Llei 7/1985, de
Foment
2 d'abril,
G07251
98

de

reguladora de
les bases

del règim
local, art. 25.1
Llei 7/1985, de
Foment
2 d'abril ,
l'esport

G57829
806

Foment
de

Propis

50.000,00

Propis

20.000,00

Propis

l'esport
Foment

de

reguladora de
les bases

de

Joventut
Constànci
a

l'esport

del règim local
art. 25.1

l'esport

Promoció
i

Club

Foment

Llei 7/1985, de
2 d'abril ,

Foment

Foment
de

Bàsquet

de

reguladora de
les bases

de

l'Esport

Sa Creu

l'esport

del règim local
art.25.1

l'esport

G57772
527

50.000,00

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.
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als
interessos municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: desset (17) vots a favor dels grups
municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), MÉS
per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI),
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem
(PODEMOS-EUIB), i quatre (4) abstencions dels grups municipals d’Independents
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Educatiu
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33900485000 Joventut
4

Suport

ACTA DEL PLE

Memòria
Democràti
ca

d'Inca (INDI) i Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern per a l'aprovació de les bases d'execució del pressupost per
a l'exercici 2020.

7. Dictamen de la memòria amb proposta d'acord referent a la modificació de
crèdit núm. 22
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 17. En contra: 0. Abstencions: 4. Absents: 0

‘Expedient núm. 177/2020 de modificació de crèdits núm. 22 amb la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb baixa d’altres partides pressupostaries en relació amb la
subvenció nominativa a favor del Patronat Joan XXIII.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Es realitza la present Memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al
Pressupost Municipal del vigent exercici, mitjançant crèdit extraordinari, redactada de
conformitat al que disposa l'article 37.2 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
VIST que en data 1 de juny de 2020 (amb registre de sortida 2.040) es va realitzar la
notificació a l’entitat Patronat Joan XXIII ‘Patronato de la Agrupación Pro-Minusválidos
Psíquicos de la Comarca de Inca’ comunicant que en el pressupost de l’Ajuntament
d’Inca hi figura una subvenció nominativa a favor de l’entitat per import de 20.000,00
euros, per tal que en el termini de 10 dies hàbils en el cas d’estar interessada presenti
la sol·licitud de la voluntat d’acceptar la subvenció adjuntant la documentació requerida
als efectes de poder procedir a la formalització del corresponent conveni per tal de
canalitzar la subvenció;
VIST que en data 8 de juny de 2020 amb registre d’entrada núm. 7.014 l’entitat
Patronat Joan XXIII va presentar la sol·licitud manifestant la voluntat d’acceptar la
subvenció esmentada havent aportat tota la documentació requerida a tals efectes;
VIST que el projecte a subvencionar presentat amb la sol·licitud per l’entitat Patronat
Joan XXIII es denomina ‘Adequació del menjador escolar amb adaptacions2, figurant
la següent descripció del projecte d’activitats ‘degut a les dificultats de mobilitats i
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Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en
data 20 de juliol de 2020 es va dictaminar favorablement la següent proposta;

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 22, que transcrit textualment
diu:

deglució d’una gran part dels alumnes es necessitat un mobiliari adaptat per poder dur
a terme els objectius proposats referent a la seva alimentació i autonomia’;
VIST que el crèdit de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Patronat Joan XXIII
figura a l’estat de despeses del pressupost municipal vigent a l’aplicació pressupostaria
000.23102.4820001 per import de 20.000,00 €;
VIST que en virtut de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, la despesa referent a la subvenció
per l’adquisició de mobiliari adaptat segons la naturalesa econòmica de despesa seria
considerada una transferències de capital havent-se d’imputar al capítol 7 de la
classificació econòmica de despeses;

En virtut del que s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, amb el Dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, la següent:
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 177/2020 de modificació de crèdits núm.22
amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb la baixa d’altres aplicacions
pressupostàries del pressupost vigent:
Baixes en aplicacions de despeses
Partida

Descripció

000.23102.4820001

ENTITATS SOCIALS.
SUBVENCIÓ
NOMINATIVA
PATRONAT XXIII

TOTAL

Crèdit inicial
(€)

Import
modificació (€)

Crèdit
definitiu (€)

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

-

Crèdit inicial

Import
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

-

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

Altes en aplicacions de despeses
Partida

Descripció

000.23102.7820001

ENTITATS SOCIALS.
SUBVENCIÓ
NOMINATIVA
PATRONAT XXIII

TOTAL
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CONSIDERANT necessari dotar del crèdit adequat i suficient el subprograma referent
a les entitats socials per tal de poder canalitzar la subvenció nominativa per l’exercici
2020 a favor de l’entitat Patronat Joan XXIII, degut al notori caràcter social de l’entitat
realitzant labors d’atenció individualitzada a minusvàlids psíquics, no podent demorarse la despesa a exercicis posteriors;

ACTA DEL PLE

VIST l’informe favorable del TMAE interí d’Intervenció conformat per l’interventor municipal;

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

VIST que en el subprograma 23102 corresponent a entitats socials no hi ha crèdit
adequat ni suficient en el capítol 7 a nivell de vinculació jurídica per atendre la despesa
corresponent a la transferència de capital;

SEGON. Declarar necessària i urgent la referida despesa i la impossibilitat de demorarla als exercicis posteriors.
TERCER. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de
les Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a
la seva publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant
l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació i presentar
reclamacions davant el Ple de la corporació.
QUART. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no se’n
presentin, l'acord provisional s'elevarà automàticament a definitiu.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: desset (17) vots a favor dels grups
municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP),
MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI),
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem
(PODEMOS-EUIB), i quatre (4) abstencions dels grups municipals d’Independents
d'Inca (INDI) i Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Economia i Bon Govern per a l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 22.

8. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per a
l'aprovació inicial de la modificació del Reglament dels mercats temporals de
l'Ajuntament d'Inca
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 17. En contra: 0. Abstencions: 4. Absents: 0

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon
Govern per a l'aprovació inicial de la modificació del Reglament dels mercats temporals
de l'Ajuntament d'Inca, 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
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No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als
interessos municipals."

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

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

data 20 de juliol de 2020 es va dictaminar favorablement el següent:
‘INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d'Administració General, adscrita al
departament de Gestió Tributària, en relació amb l’aprovació inicial de la modificació
del REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS TEMPORALS DE L'AJUNTAMENT
D'INCA, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT

IV. ATÈS 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 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, en relació amb el procediment a seguir per a
l'aprovació de les ordenances i reglaments municipals.
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 alguna incidència sobre l’impacte de gènere.
IV. 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.
V. 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, la tècnica d'Administració general que
subscriu, adscrita al Departament de Gestió Tributària, sotmet el present Informeproposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d’Economia i Bon Govern perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. APROVAR inicialment la MODIFICACIÓ del REGLAMENT REGULADOR DELS
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III. Vist l'interès de la Regidoria de Mercats de l'Ajuntament d'Inca a dur a terme la
modificació de determinats articles del Reglament regulador dels mercats temporals,
en relació a les modalitats del mercat anual i del mercat d'estiu, la modificació de
l'article 14 que regula les autoritzacions, i l'article 32 que regula els drets de les
persones titulars d'autoritzacions en els mercats temporals, incloent una regulació més
àmplia dels supòsits de no assistència en els mercats municipals i les conseqüències
que suposarà la no assistència a aquests.

ACTA DEL PLE

II. En data 27 de maig de 2020 es va aprovar per la Junta de Govern sotmetre a
consulta pública la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de
l'Ajuntament d'Inca, havent-se publicat a la pàgina web en data 28 de maig de 2020,
durant un termini de quinze dies als efectes que els ciutadans i les organitzacions més
representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme la modificació del
Reglament regulador; el termini d'al·legacions finalitzà en data 18 de juny de 2020,
sense que dins el termini establert s'hagi realitzat cap manifestació.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

I. En data 7 de setembre de 2017, el Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva
la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de l'Ajuntament d'Inca,
havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
de data 4 de novembre de 2017, núm. 135.

MERCATS TEMPORALS DE L'AJUNTAMENT D'INCA, d'acord amb la proposta que
s'adjunta al present informe.
2. SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta de
modificació del REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS TEMPORALS DE
L'AJUNTAMENT D'INCA, mitjançant anunci que es publicaran en el BOIB, i a la pàgina
web, durant el qual es podrà examinar l'expedient al Departament de Gestió Tributària
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 del Reglament regulador.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals se sotmeten a
votació les esmenes presentades amb el següent resultat: denou (19) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular
(PP), MÉS per Mallorca-APIB (MES-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI),
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS), Unidas Podemos-Unides Podem
(PODEMOS-EUIB) i Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares), i dues (2) abstencions del
grup municipal d’Independents d'Inca (INDI).
A continuació se sotmet a votació el Dictamen esmenat i n'esdevé el següent resultat:
desset (17) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears
(PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta
per les Illes Balears (EL PI), Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS) i Unidas
Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB), i quatre (4) abstencions dels grups
municipals d’Independents d'Inca (INDI) i Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern per a l'aprovació inicial de la modificació del Reglament dels
mercats temporals de l'Ajuntament d'Inca amb el següent text esmenat:
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS TEMPORALS DE
L'AJUNTAMENT D'INCA
Títol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
El present Reglament té com a objecte regular amb caràcter general els mercats
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Afegeix la Sra. Fernández que també s'ha tengut en compte l'esmena presentada pel
grup municipal del Partit Popular referent a eliminar de l'article 32.4 "!informes mèdics".

ACTA DEL PLE

Durant la seva intervenció la Sra. Fernández agraeix les aportacions dels grups
municipals i demana que consti en acta que es tenen en compte les esmenes
proposades pel grup municipal de Vox-Inca referents a, d’una banda, afegir a l'article
20 "remolcs" i, de l’altra, afegir a l'article 21.d) "cartelleria lluminosa fixa o lluminària
estroboscòpica".
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3. 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."

periòdics i temporals per a l’exercici de la venda ambulant o no sedentària que
realitzen comerciants fora de l’establiment comercial permanent amb instal·lacions
desmuntables, transportables o mòbils en llocs i dates prèviament autoritzades en el
terme municipal.
Article 2. Classificació dels mercats temporals minoristes
A l'efecte del present Reglament, els mercats temporals minoristes es classifiquen en
les següents modalitats:
2.1. Periòdics o temporals: els que no compleixin les condicions de locals i
instal·lacions unitàries, en els quals la contractació es realitza, de forma periòdica o
circumstancial, a vies o espais lliures públics i/o solars prefixats per l’Ajuntament que
estan mancats d’instal·lacions i serveis fixos, mitjançant elements desmuntables o
transportables.

Queden exclosos de la present Ordenança els trasts autoritzats en la via pública de
caràcter fix i estable, que es regiran per la seva normativa específica.
Article 3. Regulació
L’ordenació, el funcionament i el règim jurídic dels mercats temporals minoristes
municipals són d’exclusiva competència de l’Ajuntament, el qual podrà adoptar les
mesures adients per organitzar-lo, conservar-lo i fomentar-lo.
Article 4
4.1. Correspon al Ple municipal crear, situar, suprimir i efectuar la seva primera
organització quant a delimitació o àmbit, dies i horari dels mercats temporals
minoristes. Les posteriors modificacions del seu àmbit i organització correspondran a la
Batlia.
4.2. Correspon a la Batlia:
a) L’autorització per a les fires i festes tradicionals o ocasionals amb motiu
d’esdeveniments populars, i l’establiment de la seva ubicació i delimitació, així com la
natura de les activitats que s’hi han de desenvolupar.
b) L’establiment i la delimitació dels sectors, si s’escau, i la determinació de les
parades de venda dels mercats periòdics, així com la resolució de qualsevol assumpte
relacionat amb aquesta competència.
c) Les posteriors modificacions dels àmbits, delimitació i horaris comercials als
mercats temporals minoristes, i en general les posteriors reestructuracions i
organitzacions, sempre que no es tracti de modificacions substancials, respecte de les
quals serà competent el Ple. S’entenen per modificacions substancials un canvi total
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Les superfícies delimitades d’ocupació als mercats temporals minoristes tenen la
qualificació d’eventuals.

ACTA DEL PLE

2.3. Excepcionalment i puntualment, venda en recintes o espais reservats amb motiu
de la celebració de les festes i les fires tradicionals. Per Decret de Batlia es regularan
la temàtica i les condicions específiques d'aquesta modalitat de mercat temporal.
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2.2. Comerç en via pública en trasts aïllats i desmuntables de caràcter ocasional.

Article 5
5.1. Per al millor desenvolupament de la seva funció, els mercats municipals temporals
minoristes poden comptar amb superfícies delimitades d’ocupació, que,
independentment de la seva estructura i dimensions, s’anomenen parades. L’activitat
que s’ha de realitzar a cada parada ha de ser la resultant de l’autorització atorgada.
5.2. Els mercats temporals minoristes comptaran amb superfícies delimitades
d’ocupació, com a mínim de 2 metres d’amplària i en cap cas superiors a 8 metres, que
s’anomenen parades. La profunditat de cada parada serà de 2 metres. La longitud
màxima dels tendals des del seu eix central serà d'1,50 metres lineals i s’hissaran
sobre la rasant de la calçada com a mínim 2,30 metres. En cap cas podran penjar-se
d’aquells articles fora de la perpendicular de la superfície del trast o lloc de venda.
El disseny, els materials, els tendals dels llocs de venda i l'estètica dels diferents
carrers guardaran una oportuna uniformitat de conformitat amb els models i materials
que en cada cas es fixin per la Batlia; per tal d'escollir l'opció més adequada, es podran
sol·licitar els estudis oportuns per millorar la imatge del mercat.
No es permet la venda de mercaderies que s’instal·lin directament damunt del terra o
paviment. Aquestes es col·locaran damunt un taulell d'una alçada no inferior a 60 cm
del nivell del sòl, tret dels casos que, per les seves condicions, dimensions i
característiques, se’n puguin exceptuar (exemple: plantes, electrodomèstics i
maquinària de cert volum...).
En el cas de les persones venedores d’aliments, l'emmagatzemament d’aquests no
podrà ser directament al terra, hauran d'estar situats a una distància del sòl no inferior
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Capítol I
Normes generals aplicables als mercats municipals temporals minoristes

ACTA DEL PLE

Títol II
Dels mercats municipals temporals minoristes
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d'ubicació, la dispersió del mercat a carrers no connexos o la seva divisió, el canvi de
dia de celebració o la reducció o ampliació dels horaris en més de dues hores.
d) La Batlia podrà aprovar normes de règim interior pròpies d'un determinat
mercat, fira o sector del mercat amb estricta subjecció al present Reglament,
escoltades les persones usuàries i els agents implicats, i amb els informes dels serveis
municipals corresponents.
e) L'organització, l'adjudicació, la distribució i la gestió dels llocs de venda a
mercats periòdics, temporals i fires, que podrà realitzar-se sota l'assessorament
d'associacions professionals de comerciants i ambulants en cas que existís, o de
persones físiques, juridicomercantils, associacions, o qualsevol altre tipus de persona
jurídica. Es valorarà l'experiència en l'organització de mercats temporals o fires
temàtiques i, si fos possible, la seva col·laboració, sense que això predetermini tracte
discriminatori respecte a firaires ambulants individuals associats.
En execució del que disposa el present article, l'Ajuntament podrà subscriure
convenis de col·laboració específics amb tercers que es mostrin interessats en
l'organització i la gestió de fires, i que acreditin degudament la seva experiència.
f) L’aprovació de qualsevol altre aspecte o assumpte relacionat amb els mercats
municipals periòdics no atribuït expressament a la competència del Ple municipal.

a 20 cm.
Article 6. Descripció dels mercats temporals minoristes
6.1. Mercat setmanal del dijous, que se celebra cada dijous, excepte si el referit
coincideix amb la festa de Nadal (25 de desembre) i Cap d’Any (1 de gener). En aquest
cas el mercat es durà a terme el dimecres.
El mercat del dijous es diferencia en dues modalitats, depenent de la duració de
l'autorització d'ocupació:
6.1. a) Mercat anual, del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any.

6.3. Mercat de Crist Rei, que se celebra cada divendres, excepte festius.
6.4. Mercat dels encants, que se celebra cada diumenge.
6.5. Mercat tradicional, que se celebra els divendres.
6.6. Qualsevol altre que es pugui aprovar en el futur.
Article 7. Ubicació dels mercats temporals minoristes
7.1. El mercat anual del dijous s’ubicarà a: carrer de la Sirena, plaça de Santa Maria la
Major, carrer Major, carrer del Comerç, plaça d’Espanya, carrer del Bisbe Llompart
(tram del carrer de Jaume Armengol al carrer de Ramon Llull), plaça de l'Orgue, plaça
d'Orient, carrer de Bernat Sales, carrer de la Pau, carrer de l'Estrella, carrer d'en Corró,
carrer de Miquel Duran, plaça de la Quartera, pl. de la Llibertat i avinguda del General
Luque (tram del carrer de Jaume Armengol a la plaça de la Llibertat).
7.2. El mercat d'estiu del dijous s'ubicarà a: carrer de la Sirena, plaça de Santa Maria la
Major, carrer Major, carrer del Comerç, plaça d’Espanya, carrer del Bisbe Llompart
(complet), plaça de l'Orgue, plaça d'Orient, carrer de Bernat Sales, carrer de la Pau,
carrer de l'Estrella, carrer d'en Corró, carrer de Miquel Duran, plaça de la Quartera, pl.
de la Llibertat, avinguda del General Luque (tram del carrer de Jaume Armengol a la
plaça de la Llibertat) i Gran Via de Colom.
7.3. El mercat de Crist Rei s’ubicarà al carrer de la Balanguera (tram entre els carrers
de Santiago Rusiñol i del Poeta Costa i Llobera).
7.4. El mercat de So na Monda s’ubicarà a la plaça del Bestiar.
7.5. El mercat dels encants s’ubicarà a la plaça del Bestiar i al carrer de la Puresa
(tram del carrer Bartomeu Coc a la plaça de la Font Vella).

ACTA DEL PLE

6.2. Mercat de So na Monda, que se celebra cada diumenge.
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L’autorització que es concedeix en relació amb el mercat setmanal del dijous no faculta
per a l’ocupació de les parades durant la fira del Dimecres i el Dijous Bo, i el Dijous
Gros.
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6.1. b) Mercat d'estiu, del dia 1 d'abril al 31 d'octubre de cada any.

7.6. El mercat tradicional dels divendres s'ubicarà als diferents eixos comercials del
centre per a promoció de la zona.
Article 8. Horari dels mercats temporals minoristes

8.4. Mercat dels encants:
a) L’horari del mercat queda establert de les 8.30 a les 13.00 hores.
b) L'horari de muntatge de les parades serà de les 7.00 a les 8.30 hores.
c) Les operacions de desmuntatge i neteja es podran iniciar a les 13.00 hores i
hauran de finalitzar, en tot cas, a les 15.00 hores.
8.5. Mercat tradicional del divendres:
a) L'horari del mercat queda establert de les 10.00 a les 20.00 hores.
b) L'horari de muntatge de les parades serà de les 8.00 a les 10.00 hores.
c) Les operacions de desmuntatge i neteja es podran iniciar a les 20.00 hores i
hauran de finalitzar, en tot cas, a les 21.00 hores.
A tots els mercats abans esmentats, els vehicles de transport que acompanyen les
parades hauran de desallotjar el recinte del mercat abans de l'inici d'aquest i no podran
accedir a les places o ocupar les voreres i els passos per a vianants, i entorpir la
circulació dels altres vehicles una vegada vençut el termini fixat de càrrega i muntatge;
igualment no podran accedir a la parada abans de la finalització del mercat. En cas
contrari, serà motiu d’infracció greu, de conformitat amb l'establert a l'article 36.2.
Article 9. Articles a la venda en els mercats temporals minoristes
A. Sols queda autoritzada la venda dels següents productes:
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8.3. Mercat de So na Monda:
a) L’horari del mercat queda establert de les 8.00 a les 13.00 hores.
b) El muntatge de les parades i la descàrrega s’ha d’haver completat entre les
6.30 i les 8.00 h. En cap cas es podrà iniciar abans de les 6.00 hores.
c) Les operacions de desmuntatge i neteja es podran iniciar a partir de les 13.00
hores i hauran de finalitzar, en tot cas, a les 15.00 hores.

ACTA DEL PLE

8.2. Mercat de Crist Rei:
a) L’horari del mercat queda establert entre les 16.00 i les 20.00 hores en horari
d'estiu, i de les 15.00 a les 19.00 hores en horari d'hivern. El canvi d'horari d'hivern i
estiu coincidirà amb la data del canvi d'hora a nivell estatal.
b) El muntatge de les parades i la descàrrega s’han d’haver completat abans de
l'inici del mercat. Les operacions de desmuntatge i neteja hauran de finalitzar en tot
cas una hora després de la seva finalització.
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8.1. Mercat del dijous:
a) L’horari del mercat queda establert de les 8.00 a les 14.00 hores.
b) El muntatge de les parades i la descàrrega s’han d’haver completat entre les
6.30 i les 8.00 hores. En cap cas es podrà iniciar abans de les 6.00 hores.
c) Les operacions de desmuntatge i neteja es podran iniciar a partir de les 13.30
hores i hauran de finalitzar en tot cas a les 15.30 hores. Els vehicles de les persones
venedores podran accedir al recinte del mercat a partir de les 14.00 hores.

9.1. Al mercat del dijous:
a) Productes del camp:
- Productes hortofructícoles, de producció pròpia o aliena, en el seu estat
natural, sense altra transformació o manipulació que lesioni la seva possible tipificació.
- Plantes, planters, arbres i arbusts en el seu estat natural.
- Floristeria: flor natural i artificial.
- Productes agropecuaris (llavors, adobs, pinsos, fitosanitaris i similars).
- Petita maquinària i eines agrícoles.
- Animals vius de producció avícola i cunícola, i del camp.

e) Parament de la llar:
- Retalls.
- Merceria: betes i fils, llanes, botons...
- Roba de la llar: mantes, tovalloles, brodats, edredons, cortines, llençols, hules,
estovalles...
- Decoració de la llar: vidre, ceràmica, cistelleria, làmpades, porcellana, terrissa,
quadres...
- Estris de cuina, bricolatge, petit electrodomèstic i ferreteria.
f) Punts de tast:
- Xurreria, bunyols, creps, pastes tradicionals...
- Sucs, granissades...
g) Punts lúdics:
- Estàtues vivents, músics, caricaturistes...
h) La resta de productes, amb caràcter general:
- Confecció: infantil, masculina, femenina, per a la pràctica de l'esport,
especialitzada (pantalons, mitjons, camises...), interior i de bany.
- Complements de moda i bijuteria.
- Marroquineria: bosses i complements de pell.
- Calçat.
- Música, llibres i revistes.
- Joguines, contes i similars.
- Productes electrònics.
- Drogueria i perfumeria.
- Altres productes que, per la seva naturalesa i originalitat, es puguin atorgar
per la Batlia.
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d) Productes artesanals de producció pròpia o aliena.
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c) Productes ecològics:
- Productes hortofructícoles ecològics, de producció pròpia o aliena, en el seu
estat natural, sense altra transformació o manipulació que lesioni la seva possible
tipificació.
- Altres productes alimentaris ecològics.
- Productes no alimentaris ecològics.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

b) Altres productes alimentaris:
- Fruits secs, caramels i llepolies.
- Adobats, embotits, formatges, conserves (mel, confitura...) i similars.

9.2. Al mercat de Crist Rei, els mateixos que al mercat del dijous.
9.4. Al mercat de So na Monda:
a) Productes del camp:
- Productes hortofructícoles, de producció pròpia o aliena, en el seu estat natural,
sense altra transformació o manipulació que lesioni la seva possible tipificació.
- Plantes, planters, arbres i arbusts en el seu estat natural.
- Floristeria: flor natural i artificial.
- Productes agropecuaris (llavors, adobs, pinsos, fitosanitaris i similars).
- Petita maquinària i eines agrícoles.
- Animals vius de producció avícola i cunícola, i del camp.

B. Queda totalment prohibida:
B.1. La venda dels productes següents, exceptuant-se el supòsit que, a judici de les
autoritats sanitàries competents, es disposi de les instal·lacions frigorífiques i
condicions de conservació adequades:
a) Carn, aus i caça, sigui fresca, refrigerada o congelada.
b) Peix i marisc, sigui fresc, refrigerat o congelat.
c) Llet certificada i pasteuritzada.
d) Formatge fresc, brossat, nata, mantega, iogurts i altres productes lactis frescs.
e) Pastisseria farcida i guarnida. Pastes alimentàries fresques i farcides.
f) Anxoves, fumats i altres semicongelats o productes que necessitin refrigeració.
g) Altres productes que per les seves especials característiques, i segons el parer
de les autoritats competents, comportin un risc sanitari.
Les autoritats sanitàries competents, en casos excepcionals i per motius de salut
pública que ho aconsellin, podran prohibir la venda de determinats productes
alimentaris.
B.2. La venda de productes relatius al sector de la restauració (entrepans, begudes,
menjars preparats...). Per decret de Batlia es podrà, excepcionalment, autoritzar amb
motiu de fires o diades concretes la venda dels referits productes; en tot cas, s’exigirà
el compliment de les mesures sanitàries aplicables segons la normativa vigent.
B.3. En cap cas s'autoritzarà la venda de falsificacions ni productes d'imitació de
qualsevol tipus de marca.
Capítol II
De les adjudicacions en els mercats temporals, durada i règim de les renovacions
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9.6. Mercat tradicional del divendres: venda d'artesania i antiguitats restaurades,
articles de col·leccionisme i similars.
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9.5. Al mercat dels encants sols queda autoritzada la venda de productes i objectes de
segona mà (en cap cas es permetrà la venda de productes nous, roba nova, llibres
nous, etc.).

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

b) Altres productes alimentaris:
- Fruits secs, caramels i llepolies.
- Adobats, embotits, formatges, conserves (mel, confitura...) i similars.

Article 10. Sol·licituds

10.3. Les sol·licituds presentades seran incorporades a la llista d'espera per a
l'adjudicació de la llicència.
10.4. La sol·licitud presentada es tendrà per desistida si dins el termini de dos anys no
es renova la petició mitjançant la presentació d'una nova sol·licitud.
Article 11. Llista d'espera
11.1. Existirà una relació o llista d'espera en la qual s'inscriuran totes les persones
interessades a obtenir una llicència per exercir la venda als mercats temporals
minoristes, o per les persones que, ja essent titulars d'autoritzacions vigents, estiguin
interessades en obtenir un canvi en la seva ubicació actual, i en ambdós supòsits, no
es pugui concedir per manca de llocs disponibles.
La Batlia mitjançant decret podrà dividir la llista d'espera segons la tipologia de
productes i establir percentatges per cada tipus de producte als diferents mercats
temporals minoristes, amb la finalitat d'assegurar una oferta comercial de qualitat,
variada i racional.
11.2. Les parades que quedin vacants, una vegada finalitzat el termini de sol·licitud de
renovació de les autoritzacions de les persones titulars de les llicències vigents, o en
qualsevol altre moment que es produeixi una vacant per renúncia o revocació,
s'atorgaran per la Batlia a les persones sol·licitants que figuren registrades a la llista
d'espera, tenint en compte els percentatges que s’hagin establert mitjançant decret de
Batlia per a cada tipus de producte, i per ordre de major puntuació segons la següent
escala:
a) Veïnats d’Inca, per cada any d’antiguitat en el padró municipal o fracció superior
a sis mesos: 0,30 punts, fins a un màxim de 3 punts.
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En presentar les sol·licituds, les persones interessades han d'exhibir els documents
originals a fi i efecte que se'n pugui comprovar l'autenticitat.
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10.2. Les sol·licituds s'han d'acompanyar de fotocòpia de la següent documentació:
a) DNI, NIF, NIE i CIF en el cas de persones jurídiques.
b) Justificació de complir les condicions per a l'adjudicació de la puntuació
corresponent, establerta a l'article 11.
c) Fotografia de la parada i/o el producte que pretén comercialitzar.
d) Qualsevol altra documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna.
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10.1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència municipal per exercir la
seva activitat als mercats temporals minoristes hauran de presentar una sol·licitud al
registre d'entrada de l'Ajuntament amb especificació de les dades següents:
a) Dades de la persona sol·licitant (nom complet, NIF/NIE, raó social, CIF).
b) Adreça a l’efecte de notificacions.
c) Telèfon de contacte i adreça electrònica.
d) Mercat temporal que sol·licita i modalitat (anual o estiu).
e) Classe d'articles que pretén comercialitzar i la seva procedència, i tipus de
producte.
f) Longitud de la parada.

L'adjudicació extraordinària de les autoritzacions per concórrer en els mercats
temporals minoristes es pot atorgar en els supòsits següents:
a) Amb sol·licitud prèvia, es podrà atorgar autorització provisional i per un període
màxim d'un mes, per a la venda de productes agraris de temporada i de producció
pròpia. La taxa per a aquest permís serà l'establerta per metre lineal i dia de fira.
b) En els casos degudament justificats mitjançant informe del departament de
Serveis Socials municipals, que demostri la peremptòria necessitat de la persona que
fa la sol·licitud, es poden concedir autoritzacions de caràcter provisional a persones
físiques perquè puguin realitzar una activitat comercial als mercats. Les persones
titulars d'aquestes autoritzacions hauran de complir tot el que disposa aquest
Reglament i estaran exemptes de liquidar taxa municipal. Els Serveis Socials
municipals establiran el període de duració de l'autorització i, una vegada finalitzat el
termini, procediran a revisar la situació de la persona titular i a emetre nou informe per
renovar o revocar l'autorització.
c) Amb sol·licitud prèvia i sempre que l'activitat sigui únicament informativa, es
podran atorgar autoritzacions puntuals i per a un dia concret, quan es tracti d'activitats
artístiques, institucionals, de partits polítics, d'ONG i activitats sense ànim de lucre.
Dites autoritzacions estan exemptes de liquidar taxa municipal.
Tots els supòsits establerts en aquest punt estaran supeditats a l'existència de vacants
als mercats municipals minoristes.
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Article 12. Adjudicació extraordinària
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11.3. Si de la baremació anterior resultàs un empat entre dues o més persones
sol·licitants, s’adjudicarà a aquella que acrediti més antiguitat en el registre de
sol·licituds pendents d’autoritzacions, i en un altre cas per sorteig realitzat en la forma
que per la Batlia es determini.

ACTA DEL PLE

b) Per sol·licitant membre d’una família nombrosa de categoria especial: 1 punt.
c) Per sol·licitant membre d’una família nombrosa de categoria general: 0,50 punts.
d) Per cada persona amb minusvalidesa psíquica, física o sensorial (reconeguda
per l’Administració competent) que convisqui amb la persona peticionària i s’acrediti la
seva dependència: 2 punts.
e) Per cada any d’antiguitat en el registre de peticions pendents d’autorització:
0,30 punts.
f) Les persones titulars d’autoritzacions vigents que hagin sol·licitat un canvi en la
seva ubicació, i en tal sentit consti en el present registre, per cada any d’antiguitat en el
mercat: 0,3 punts.
g) Pel foment de la producció artesanal:
- Producció artesanal de fabricació pròpia: 2 punts.
- Producció artesanal autòctona de fabricació pròpia: 4 punts.
- Producció artesanal autòctona de fabricació pròpia i amb carta d’artesà: 6 punts.
h) Per estar donada d’alta a la SS com a activitat principal a l’epígraf de pagesos
o ramaders i que aquesta activitat suposi més d’un 55 % dels seus ingressos totals:
1,75 punts.
i) Per tipologia de productes innovadors o línies de venda inexistents al mercat
que siguin recomanables: fins a 10 punts; en aquest cas no podrà existir la possibilitat
de canvi de línia de venda. En el supòsit que modifiqui el producte o la línia de venda
es revocarà l'autorització.
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La documentació mínima a aportar per a les noves autoritzacions serà la següent:
a) NIF o NIE si és persona física, o documentació que justifiqui la seva condició i
la seva representació legal en el cas de persones jurídiques o cooperatives.
b) Una fotografia de tipus carnet.
c) Original o còpia compulsada de la documentació que acrediti el pagament i
figurar al corrent de les cotitzacions a la seguretat social.
d) Certificació d’alta censal per a l’activitat desenvolupada.
e) Relació del personal que atendrà a la comercialització o administració del lloc
de venda, amb expressió de la relació laboral existent i de la seva justificació.
f) Declaració jurada de la naturalesa de les activitats comercials a realitzar amb
expressió de l’origen de les mercaderies, en el cas dels productes manufacturats, amb
el compromís de manteniment de la línia de venda per un període de 5 anys, i
supeditat a una revisió de concessió en cas de canvi de la línia de venda original.
g) En el cas de persones estrangeres no membres de la Comunitat Europea,
hauran d’acreditar estar en possessió dels permisos de residència i treball
corresponents, segons la legislació vigent.
h) En el cas de venda de productes alimentaris o agrícoles, justificació de tenir els
coneixements necessaris per a la manipulació d'aliments i, en cas d'elaboració de
productes alimentaris, fotocòpia del registre sanitari d'autorització conformement a la
normativa vigent i en els supòsits en què aquest requisit sigui obligatori.
i) Documentació acreditativa de la subscripció d’assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi els riscs personals i materials davant tercers derivats de l’exercici de
la seva activitat comercial, i la instal·lació com a venedor o venedora ambulant, amb
una cobertura mínima de 2.000 € per metre quadrat i amb un mínim de 12.000 € per
autorització. A aquests efectes, l’Ajuntament té la condició de tercer.
j) Qualsevol altre requisit, addicional o substitutiu, exigible per la normativa
autonòmica en vigor en el moment d’atorgar o renovar l’autorització.
k) Acreditar que es troba al dia de les seves obligacions tributàries davant l’AEAT,
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca.

ACTA DEL PLE

Article 13. Documentació per a noves autoritzacions

14.1. L'exercici de les activitats de comerç temporal minorista requerirà l'obtenció
prèvia de la corresponent autorització municipal conforme al procediment d'atorgament
recollit en el present Reglament.
Les autoritzacions correspondran a la Batlia, tendran caràcter discrecional, i els
següents períodes de vigència, amb independència de la data d'atorgament de
l'autorització;
a) Mercat anual del dijous; el període de vigència serà del dia 1 de gener al dia 31
de desembre, ambdós inclosos.
b) Mercat d'estiu del dijous, el període de vigència serà del dia 1 d'abril al dia 31
d'octubre, ambdós inclosos.
c) Mercat de So na Monda, tendrà un període de vigència del dia 1 de gener al dia
31 de desembre, ambdós inclosos.
d) Mercat de Crist Rei, tendrà un període de vigència del dia 1 de gener al dia 31
de desembre, ambdós inclosos.
e) Mercat dels encants, tendrà un període de vigència del dia 1 de gener al dia 31
de desembre, ambdós inclosos.
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Article 14. Autorització

f) Mercat tradicional del divendres, tendrà un període de vigència del dia 1 de
febrer fins al 30 de setembre, ambdós inclosos.
14.2. Les persones físiques, jurídiques i cooperatives de treball associat podran ser
adjudicatàries, amb la limitació en el nombre d’autoritzacions de fins a cinc parades per
a cada titular, ja sigui persona física, jurídica o cooperativa de treball associat.

14.6. Les autoritzacions són intransferibles, amb les excepcions de l'article 15, i han
d’indicar de forma clara i precisa les següents dades:
a) Dades de la persona autoritzada.
b) El mercat o fira a què es refereix l'autorització.
c) Número de parada, metres assignats, ubicació de la parada.
d) Horari de venda.
e) Domicili a on les persones consumidores poden presentar reclamacions en
relació amb els productes adquirits.
f) Línia de venda.
g) Període de vigència de l’autorització.
Article 15. Transmissibilitat de les llicències
15.1. La llicència o autorització és intransferible, amb les excepcions que seguidament
es detallen:
a) Per actes entre vius entre el seu o la seva cònjuge, la parella estable i els
familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona titular de la
llicència o autorització original, sempre que s'acrediti la situació de jubilació o
d'invalidesa permanent de la persona titular autoritzada.
b) Per actes per causa de mort, en el cas de defunció de la persona titular
autoritzada de la parada, i sempre que ho sol·liciti la persona legalment successora
dins del termini màxim de dos mesos a partir de la defunció.
En cas de defunció, la sol·licitud l'ha de presentar una persona successora legal, amb
renúncia escrita i expressa de tots els altres possibles successors.
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14.5. Les autoritzacions atorgades seran per una sola línia de venda, excepcionalment,
en el cas de les autoritzacions que tenguin assignats vuit metre lineals, es podran
autoritzar dues línies de venda.

ACTA DEL PLE

14.4. Les autoritzacions atorgades per la Batlia, conformement al que disposa el
present Reglament, han de ser personals, però en nom del comerciant titular poden
exercir l'activitat el seu o la seva cònjuge, la parella estable i els familiars en segon
grau de consanguinitat o afinitat; també els empleats que estiguin donats d'alta a la
seguretat social per compte de la persona titular. La identitat del venedor substitut/a
s'ha de sol·licitar prèviament i per escrit a l'Ajuntament, i cal que compleixi tots els
requisits que s'estableixin a l'atorgament de la llicència.
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14.3. Els esmentats llocs de venda s’adjudicaran d’acord amb allò previst a l’article 11
del Reglament, hauran de respectar el dret a la lliure concurrència i complir criteris de
proporcionalitat, professionalitat, antiguitat en l'exercici de l'activitat, tipologia de
productes a comercialitzar, circumstàncies econòmiques i familiars de les persones
interessades, disponibilitat de llocs i qualssevol altres que consideri convenients.

c) Per qüestions d'àmbit personal, degudament justificades, la persona titular de
la llicència o autorització podrà sol·licitar la transmissibilitat de la llicència a favor del
seu o la seva cònjuge, la parella estable o familiars fins a segon grau de consanguinitat
o afinitat.
En aquest supòsit la sol·licitud s'haurà de valorar pels tècnics municipals i, en cas
d'autorització, s'emetrà el corresponent decret de Batlia, amb el compromís de la nova
persona titular del manteniment de la llicència o autorització en la mateixa titularitat per
un període mínim de dos anys.
En tots els supòsits anteriors, cal adjuntar tota la documentació que preveu l'article 13,
a més de la que acrediti el grau de parentesc o de relació existent i, en el seu cas, la
condició de successor/a legal.

La malaltia s'ha de justificar mitjançant el corresponent informe mèdic de baixa i, en
cas necessari, la justificació s'ha de renovar trimestralment.
15.3. En cas que la persona titular sigui una persona jurídica, no es pot transmetre la
llicència.
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15.2. En cas de malaltia temporal de la persona titular no hi pot haver transmissió de la
llicència, sinó només una possible substitució que ha d'ésser degudament autoritzada
per la persona titular, en favor del seu o la seva cònjuge, la parella estable, els familiars
fins a segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona titular de la llicència o
autorització, o els empleats que estiguin donats d'alta a la seguretat social per compte
de la persona titular.

ACTA DEL PLE

En cas d'existir quantitats pendents de pagament per qualsevol concepte davant
l'AEAT, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca, no es
concedira la transmissió de la llicència o autorització.

Una vegada que s'hagi concedit la llicència o autorització corresponent al comerciant,
se li lliurarà una credencial amb la seva fotografia, nom i cognoms o raó social, DNI de
la persona titular o del personal autoritzat, el número de llicència adjudicada, els
productes autoritzats a vendre, ubicació i metres de la parada. La credencial ha d'estar
sempre en poder de la persona interessada i s'ha d'exhibir al públic, de manera visible i
permanent, a la parada de venda.
Article 17. Renovació de les autoritzacions dels mercats temporals minoristes
17.1. Les renovacions, que tenen caràcter discrecional i els períodes de vigència
establert a l'article 14.1, s’entendran renovades successivament amb la presentació
prèvia de la corresponent sol·licitud de renovació que s'ha de presentar en el període
comprés entre el dia 1 de juliol al dia 31 d'agost de cada any.
La sol·licitud de renovació s'ha de presentar en el Registre d'Entrades de l'Ajuntament
acompanyada de la següent documentació:
a) Original de la credencial.
b) Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits d'atorgament
exigits i el compromís de mantenir-los durant la vigència de l'autorització de la qual
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Article 16. Credencial

sol·licita la renovació, adjuntant justificació de cotització a la seguretat social dels
mesos que correspongui segons la llicència autoritzada i del pagament de
l'assegurança de responsabilitat civil.
17.2. Les persones que poden ésser objecte de la renovació són les persones titulars
d’autoritzacions vigents respecte d’una parada en concret.
Article 18. Pagament de la llicència o autorització i fraccionament
El pagament de la taxa per ocupació de la via pública es liquidarà anualment i
s'abonarà per avançant, s’iniciarà el pagament el dia 1 d'octubre de cada any,
establint-se els períodes de pagament per acord de la Junta de Govern, i es publicarà
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

En el supòsit de falta de pagament de la taxa municipal dins el període establert, o en
qualsevol dels terminis concedits, en el cas de fraccionament i/o ajornament d'aquesta,
se li donarà un termini de deu dies posteriors a la finalització del termini per poder
regularitzar el pagament pendent. Transcorregut aquest període de deu dies s'iniciarà
els tràmits de l'expedient per revocar la llicència o autorització per qui era persona
titular d’aquesta, que no podrà instal·lar la parada de venda i ha de procedir a retornar
la credencial a la Secció de Control de Mercats, sense perjudici d'iniciar el procediment
executiu per fer efectiu el cobrament de la taxa.

ACTA DEL PLE

No obstant això, i ateses les peculiaritats de la present taxa, la quantitat fraccionada o
ajornada únicament es podrà fraccionar amb un màxim de tres fraccions, i l'ajornament
serà com a màxim fins al dia 20 d'abril de l'any en curs.
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Així mateix, en el mateix període del pagament de la taxa, es podrà sol·licitar
fraccionament i/o ajornament de la taxa en les condicions establertes a l'Ordenança
general de gestió de l'Ajuntament d'Inca i els seus organismes autònoms.

Article 19
Sense perjudici de les disposicions contingudes a la present Ordenança, serà
d’aplicació amb caràcter supletori la resta de normativa sectorial de la Comunitat
Autònoma, sobretot en matèria de sanitat.
Article 20
La venda als mercats a l’aire lliure es realitzarà en llocs i instal·lacions desmuntables o
per mitjà de camions-tenda o remolcs degudament condicionats.
Els referits en cap cas podran afectar per la seva altura branques d’arbres, pals
indicadors, fanals, murs i altres instal·lacions existents.
Article 21
Dins del recinte dels mercats minoristes temporals no es permetrà:
a) La venda de productes relacionats a l'article 9.B del present Reglament.
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Títol III
Règim jurídic dels mercats temporals minoristes

b) La presència de cans o altres animals amollats, a excepció d’allò disposat a la
Llei de cans guia.
c) La comercialització i venda d'animals d'espècies exòtiques.
d) La transmissió mitjançant regal o liberalitat de qualsevol tipus d'animals.
e) Que les persones venedores de productes d'alimentació fumin.
f) Que les persones venedores produeixin tota mena de sorolls molestos i facin
publicitat mitjançant qualsevol tipus d'aparell amplificador, cartelleria lluminosa fixa o
lluminària estroboscòpica, així com fer propaganda o publicitat abusiva que atempti
contra els drets dels veïns o d'altres comerciants.
Article 22

Caldrà que existeixi resolució definitiva de la Batlia, és a dir, que exhaureixi la via
administrativa.
Article 23
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a) No haver abonat les taxes o preu públic en la forma i els terminis que
determina l'article 18 del present Reglament.
b) No adoptar les mesures oportunes per evitar la incidència negativa en el medi
ambient mantenint les condicions mínimes de neteja i higiene de la parada i mercat,
així com de les mercaderies.
c) No concórrer al lloc de venda, sense causa justificada i amb avís previ, durant
més de tres dies consecutius de mercat o cinc alterns durant la vigència de la llicència,
tot plegat sense considerar el període de vacances, regulat a l'article 32.3 d'aquest
reglament.
d) Haver estat sancionat/ada durant un mateix any natural per dues o més
infraccions tipificades com greus.
e) Cedir l'ús i/o el gaudi del lloc de venda a terceres persones.
f) No ajustar-se en tot moment a la línia de venda declarada i autoritzada.
g) No presentar, quan sigui requerit/ida per a això i en el termini màxim de deu
dies hàbils, els justificants de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals,
laborals i sanitàries d'acord amb el període de llicència autoritzat.
h) Donar-se de baixa de la llicència fiscal sobre activitats econòmiques.
i) Donar-se de baixa del règim general o règim d'autònoms de la seguretat social
o falta de pagament de les cotitzacions per un espai de temps superior a tres mesos.
j) Renunciar a la parada, amb document presentat per escrit en el Registre
General de l'Ajuntament.
k) No complir les persones venedores i venedores d'aliments amb la normativa
sanitària vigent.
l) Dur a terme l'atenció de la parada per persona no autoritzada a la llicència, llevat
que qui regenta provisionalment el lloc de venda acrediti mitjançant certificat mèdic
oficial actualitzat i/o baixa laboral que la persona titular es troba incapacitada per
malaltia.
Aquesta situació no podrà ser superior a la que preveu la legislació laboral per
declarar-se incapacitat laboral.
m) No exhibir l'acreditació o autorització per a la venda emesa per l'Ajuntament.
n) Qualsevol altra causa que pugui anar en contra de l'ordre públic.

ACTA DEL PLE

Seran causes per declarar la revocació de l’autorització municipal, mitjançant resolució
o decret de Batlia, les següents:

Les parades que quedin lliures, per abandonament o pèrdua dels drets, passaran a
disposició de l’Ajuntament, que podrà adjudicar-les de nou seguint les normes
establertes a la llista d’espera.
Article 24
Les persones titulars de llocs de venda podran elegir d’entre elles les que els
representin, que seran les encarregades de dur a terme tasques d’organització i
relacions amb l’Ajuntament. L'Ajuntament impulsarà la participació de les persones
venedores a través d'organitzacions representatives.
Article 25

L’Ajuntament assenyalarà els espais a ocupar per cada titular.
Article 27
Les parades que quedin lliures just començat el mercat no podran ésser ocupades, per
regla general.
Excepcionalment podrà autoritzar-se l'ocupació puntual dels llocs de venda lliures a:
1. Les persones titulars de les parades contigües, que ho sol·licitin amb un
màxim d’ocupació resultant de 8 metres lineals, amb autorització prèvia de l’encarregat
municipal.
2. Per a altres titulars de llicència, amb sol·licitud prèvia de la persona interessada
i autorització de la persona encarregada municipal.
Títol VI
Normes específiques aplicables al mercat dels encants
Article 28
De la totalitat de les parcel·les que conformen el mercat dels encants, l’Ajuntament es
reserva un 20 % d'aquestes per adjudicar-les a venedors ocasionals.
Article 29
29.1. Al mercat dels encants sols queda autoritzada la venda de productes i objectes
de segona mà i reciclats (en cap cas s’hi permetrà la venda de productes nous, roba
nova, llibres nous, etc.). En concret es poden vendre:
- Antiguitats rústiques.
- Quadres i pintures.
- Articles col·leccionables.
- Articles de rellotgeria.

ACTA DEL PLE

Article 26
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L’Ajuntament posarà a l’abast de les persones usuàries i visitants un punt de primers
auxilis a peu de mercat.
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L’Ajuntament cedirà a cada lloc de venda els materials necessaris per a la neteja de la
via pública i disposarà contenidors per zones per facilitar la neteja.

- Roba i calçat.
- Llibres i revistes.
- Pel·lícules, vídeos, discs i similars, sempre que siguin originals (no es permetrà
la venda de còpies).
- Articles varis: eines, maquinària petita, vidre, fotografia, ceràmica i similars.
- Articles restaurats i/o reciclats.

29.3. No es permetrà cap mena de venda fora dels llocs assignats per l’Ajuntament.
Article 30. Autoritzacions. Tipus, sol·licitud, llista d'espera, atorgament i renovació
Les autoritzacions al mercat dels encants podran esser anuals o eventuals.
30.1. Autoritzacions anuals:
a) Sol·licitud de lloc, funcionament de la llista d'espera, procediment
d'atorgament de l'autorització, procediment de renovació i terminis de pagament de les
autoritzacions es regiran pel que està previst al present Reglament.
b) En el moment d’adjudicar el lloc de venda hauran d’aportar la següent
documentació:
- Fotocòpia del NIF o NIE, segons pertoqui.
- Una fotografia mida carnet.
- Carta de pagament en relació amb la liquidació emesa pel concepte de taxa
per ocupació de la via pública (mercat dels encants, respecte al període objecte de
l’autorització).
c) En el supòsit de renovació de l'autorització únicament ha de presentar la
sol·licitud de renovació en el Registre d'Entrades de l'Ajuntament, l'original de la
credencial i la fotocòpia del DNI o NIE vigent.
30.2. Autoritzacions eventuals.
a) Les persones interessades a assistir al mercat dels encants de forma eventual
han de personar-se a les oficines municipals, a l’efecte de presentar la sol·licitud de
reserva de lloc de venda per a un o diversos dies, aportant el document nacional
d'identitat, el passaport o la targeta de residència, indicant els metres lineals que vol
ocupar. En el mateix moment de presentació de sol·licitud es durà a terme l'assignació
de lloc, i han de procedir al pagament de la taxa municipal que correspongui abans de

ACTA DEL PLE

La Batlia es reserva el dret de concretar, ampliar o restringir els productes que puguin
ser objecte de venda.
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29.2. Queda totalment prohibida la venda dels productes següents:
- Aliments i begudes, sense cap excepció.
- Productes químics.
- Medicaments.
- Ganivets, navalles i similars, que puguin ésser considerats arma blanca a criteri
dels cossos de seguretat.
- Animals vius.
- Articles nous.
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En qualsevol cas, les persones titulars es responsabilitzen de la lícita procedència dels
productes objecte de la venda.

la data escollida per participar en el mercat dels encants.
En el supòsit que tenguin deutes pendents amb l'Administració es denegarà la
sol·licitud de lloc.
En el cas que no hi hagi disponibilitat de llocs de venda disponibles per al dia o dies
sol·licitats, s'oferirà el primer dia disponible per ordre d'entrada en el Registre de la
sol·licitud.
b) No s'assignarà lloc a cap venedor/a ocasional que es personi en el mercat
dels encants el mateix dia de la celebració.
Títol V
Obligacions de les persones titulars d'autoritzacions en els mercats temporals
minoristes

Respecte al comportament personal:
8. Explotar la parada directament per si o mitjançant personal que figuri d'alta en
el règim general de la seguretat social, o específic que correspongui. La representació
de les persones jurídiques recaurà en qui correspongui, en aplicació de la legislació
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Amb caràcter general:
1. Complir amb les disposicions de caràcter general que siguin d'aplicació en
matèria de consum, sanitat, policia, alimentació, comerç minorista, laboral, fiscal,
etiquetat, presentació i publicitat de productes alimentaris, així com en allò referent a la
indicació de preu, etc. Així mateix, s'haurà de complir amb allò previst en el present
Reglament, ordres i decrets emesos per l'autoritat municipal, compliment que haurà
d'acreditar davant l'Ajuntament o qualsevol altre organisme competent quan siguin
requerits.
2. Satisfer els imposts, preus públics, arbitris i altres exaccions municipals
aplicables a l'ocupació i/o instal·lació de llocs que resultin de l'establert al present
Reglament en el respectiu mercat, sense perjudici de les obligacions econòmiques que
puguin derivar-se de la concessió de la pròpia llicència o autorització.
3. Exhibir a lloc visible la credencial (cartró) d'estar en possessió d'autorització
municipal.
4. Rescabalar els danys i indemnitzar els perjudicis que, com a conseqüència de
l'ús indegut de les instal·lacions i explotació dels llocs i serveis, es puguin causar a
l'Ajuntament i a terceres persones, qualsevol quina en sigui la causa.
5. Dipositar i abocar els residus, sòlids i líquids, respectivament, en la forma que
en cada cas estableixi l'Ajuntament amb estricta subjecció a les ordenances de neteja,
residus sòlids urbans i de l'ús de la xarxa de clavegueram.
6. Mantenir les parades del mercat en perfectes condicions higièniques, de
salubritat i de neteja.
7. Adoptar les mesures correctores precises en cada moment per assegurar la
innocuïtat de l'activitat en relació amb la normativa d'activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses.

ACTA DEL PLE

Independentment de qualssevol altres que resultin del present Reglament, normes de
règim interior del respectiu mercats i altres disposicions de caràcter general, les
persones venedores dels mercats periòdics temporals vénen obligades a:
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Article 31

En relació amb els llocs de venda:
21. Adequar la distribució interior de les parades, el tipus i el material utilitzat en
elements de subjecció i exposició de les mercaderies, conservadores, utillatge,
aparells... a l'establert per la Conselleria de Sanitat, la Direcció General de Seguretat
Alimentària i altres disposicions que siguin d'aplicació.
De col·laboració amb l'Administració:
22. Facilitar, en el més ampli sentit, la tasca d'inspecció i de la resta de serveis
municipals competents.
23. Comunicar a l'Administració els dies que la parada no serà ocupada, amb
motiu de vacances o qualsevol altra causa previsible, en la forma que es disposa al
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En relació amb les pràctiques comercials:
13. Acomodar la pràctica comercial a allò disposat a les normes generals vigents
a la Comunitat de les Illes Balears.
14. Tenir exposats a la vista del públic tots els articles objecte de
comercialització, sense que es puguin apartar, seleccionar o ocultar part de la
mercaderia amb fins especulatius.
15. Ajustar en tot moment la seva activitat econòmica a la reconeguda i
declarada, en funció de l'autorització atorgada.
16. Utilitzar els instruments de pesar o mesurar que resultin de les normes
vigents sobre metrologia, sense perjudici de la utilització d’unitats de capacitat, mesura
o pes tradicionals, conforme als usos de l'illa de Mallorca, si bé en tal cas hi haurà de
constar l'equivalència respecte del sistema mètric decimal. Queda prohibit l'ús
d'instruments de pesatge manual, així com la incorporació a les balances d'elements
distints dels d'origen o fabricació. En tot cas el visor de la balança ha d'ésser
perfectament visible pel comprador/a. Les balances hauran d'estar degudament
homologades i revisades, seguint les directrius de la Direcció General de Consum.
17. Situar, exposar o dipositar el gènere exclusivament dins el lloc de venda o
superfície que tengui assignada i, en cap cas, directament sobre el sòl o paviment.
Realitzar les operacions de venda i servei exclusivament dins l'espai adjudicat; queda
prohibit al venedor/a o als seus col·laboradors situar-se fora d’aquest.
18. Efectuar l'estacionament dels vehicles de transport i els treballs de càrrega i
descàrrega, i instal·lació de les parades en els llocs i horaris establerts o en aquells
que puguin establir-se per decret de Batlia.
19. Col·locar els cartells indicadors dels preus i tipificació dels productes,
conforme a la normativa aplicable.
20. Queda prohibit l'ús de reclams audiovisuals que, per la seva naturalesa,
puguin resultar molestos o impactin sobre el medi ambient.

ACTA DEL PLE

civil o mercantil, segons els casos.
9. Usar bones formes i llenguatge correcte, tant entre si com en el tracte amb el
públic i amb representants de l'Administració.
10. Complir les normes sobre control d'accessos, les activitats de muntatge i
desmuntatge dels llocs, la presència de persones amb responsabilitat en el mercat i
seguretat que s'estableixi per la Batlia, amb les seves respectives autoritzacions o
llicències.
11. Concórrer al lloc o servei els dies de celebració del mercat, mantenir-lo obert
amb activitat comercial durant l'horari establert per despatxar el públic.
12. Queda prohibit concórrer al mercat acompanyat/ada de qualsevol tipus
d'animal o mantenir-lo dipositat en aquest, exceptuant allò disposat en els articles
9.1.a) i 18.b).

present Reglament.
Títol VI
Drets de les persones titulars d'autoritzacions en els mercats temporals minoristes

Títol VII
Infraccions i sancions
Article 33
A més de les infraccions sancionables, de conformitat amb allò disposat a l'article 21.k)
de la Llei de bases de règim local, en relació amb el present Reglament, constituiran
infraccions els fets o les omissions expressament tipificats en:
a) La Llei 8/1995, de 30 de març, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades i

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020
Codi Validació: Z6ESG496NMZ6TNS95SHT24DFF | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 88

Les persones titulars d'autoritzacions en els mercats temporals minoristes ostenten els
següents drets:
1. Concórrer al mercat o fira en les condicions que figurin en l'autorització
concedida.
2. Ser notificades per l'Ajuntament d'Inca, amb 7 dies naturals d'antelació, de
qualsevol canvi que els afecti (canvi d'ubicació, dimensions de la parada, etc.).
3. Gaudir d’un mes de vacances, mantenint els seus drets durant la seva
absència. Podran gaudir de les vacances a la seva discreció. Abans d'absentar-se ho
hauran de notificar al Registre de l'Ajuntament amb una setmana d'antelació, tot
indicant el nombre de mercats als quals no assistiran. Aquest fet no suposarà cap
disminució en les taxes municipals.
Les persones titulars d'autorització al mercat d'estiu no ostenten cap dret a gaudir de
vacances.
4. Les persones titulars d'autorització als mercats temporals minoristes tenen
dret a no concórrer al mercat amb causa justificada, que hauran d'acreditar
documentalment (baixes laborals, etc.).
5. Les persones titulars d'autorització en els mercats temporals minoristes
podran sol·licitar un període d'excedència en els següents supòsits:
a) Per trobar-se en situació de malaltia greu de llarga duració del titular de
l'autorització o familiar en primer grau.
b) En cas de maternitat de la persona titular d'autorització.
c) En els casos de situacions excepcionals o de força major declarades per
l'Administració competent.
Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància al Registre d'Entrades de
l'Ajuntament, aportant la documentació justificativa dels supòsits anteriorment
esmentats.
L'excedència tendrà una duració d'un any amb reserva de la ubicació habitual al
mercat en els supòsits assenyalats amb la lletra a) i b). Transcorregut aquest termini, si
la persona no es reincorpora al mercat, es procedirà a iniciar l'expedient per revocar la
llicència o autorització.
En aquests supòsits no s'abonarà la taxa per ocupació de la via pública per l'any en el
que sol·licita l'excedència.
En els casos de situacions excepcional o de força major, la Junta de Govern resoldrá
la pertinença de no abonar o reduïr la taxa per ocupació de la via pública en l'exercici
en el qual concorri la situació excepcional o de força major.

ACTA DEL PLE

Article 32

parcs aquàtics, i reguladora del procediment de les infraccions i sancions.
b) El Codi alimentari espanyol i les reglamentacions tecnicosanitàries que el
desenvolupin.
c) La Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris, i l’RD 1945/83, de
22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del
consumidor i de la producció agroalimentària i normativa de desenvolupament.
d) Les disposicions en matèria fiscal, social, de comerç i sanitat general
alimentària que siguin d'aplicació.
e) Les normes de l'ordenació urbana d'Inca dictades per l'Administració pública
competent.
f) La Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
g) La resta de normes de l'Estat o la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
que siguin d'aplicació en relació amb les conductes que regula el present Reglament.

La incoació i la resolució dels expedients sancionadors correspon en tot cas a la
persona titular de la Batlia. Els procediments es tramiten segons estableix la Llei
39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Article 35. Infraccions
1. Les accions i/o omissions que infringeixin el que preveu el present Reglament
i la normativa municipal que el desenvolupa generen responsabilitat de naturalesa
administrativa, sense perjudici de l’exigible a la via penal, civil o d’altre ordre en què
puguin incórrer.
2. Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus
o molt greus.
Article 36. Tipificació
1. Són infraccions lleus:
a) No situar a la vista del públic el rètol indicador del número i la denominació de
la parada, de forma que impedeixi identificar-la.
b) Sobrepassar la senyalització de la plaça que li correspongui.
c) No tenir exposats els preus de venda al públic.
d) Incomplir les disposicions del present Reglament i de la normativa dictada per
l’autoritat municipal en aplicació d’aquest i/o en el seu desenvolupament, en especial
quant al Reglament de règim interior del mercats municipals permanents i les normes
reguladores dels mercats municipals periòdics que no siguin tipificades com a greus o
molt greus.
2. Són infraccions greus:
a) No usar bones formes i llenguatge correcte amb els representants de
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Correspon a la Batlia la correcció de les infraccions que es cometin respecte del
present Reglament i les seves disposicions complementàries.

ACTA DEL PLE

Article 34

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

En tots aquests supòsits la sanció a imposar serà la resultant de la norma aplicable,
amb la instrucció prèvia del corresponent expedient sancionador, pel procediment que,
així mateix, determini aquesta.
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3. Són infraccions molt greus:
a) Aquelles que impliquin falsedat i ocultacions en les declaracions o els
documents exigibles reglamentàriament.
b) Dur a terme frau en la qualitat, el pes, la mesura de capacitat, el preu, l’envàs,
el paquet, les etiquetes, les marques, les condicions higienicosanitàries i qualssevol
altres circumstàncies anàlogues en què sigui evident l'ànim de lucre en perjudici del
consumidor/a.
c) Vendre articles i objectes robats.
d) Cedir l’ús o gaudir de l’explotació de la parada, per qualsevol títol, a terceres
persones sense autorització municipal.
e) No ajustar-se a la línia de venda declarada i autoritzada en funció de la
concessió o autorització atorgada, o de l’establert als reglaments de règim interior de
cada mercat o fira.
f) Desacatar o resistir-se a l’autoritat municipal, els seus agents o controlador de
mercats, quan les ordres es donin per escrit.
g) No comparèixer a la parada, sense causa justificada, durant tres mercats
consecutius o cinc d’alternatius durant el mateix exercici.
h) Alterar l’ordre públic al mercat. S’hi inclouen les accions o omissions que
impedeixin el funcionament normal del servei o el dificultin de forma notòria, en
perjudici de les persones venedores, compradores i públic en general que hi concorri,
així com provocar altercats.
i) Instal·lar parades o exercir activitat econòmica de qualsevol tipus al recinte del
mercat o fira, sense autorització municipal prèvia. Així mateix, aquesta infracció
provocarà la impossibilitat de formar part de la llista d’espera de noves sol·licituds
pendents d’adjudicar durant un període de dos anys des de la data de la instrucció
d’aquesta infracció.
j) No complir amb la normativa sanitària vigent.
k) Vendre animals vius, ja siguin de companyia, domèstics, de granja o
d'abastament, que no disposin de la pertinent documentació sanitària, cartilla de
vacunacions, elements de control (implants de microxips, identificatius, etc.) o de les
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l’Administració, les persones usuàries i consumidores o amb la resta del col·lectiu de
venedors.
b) Trobar-se persones no autoritzades despatxant en el lloc de venda, a
excepció que qui provisionalment regenti la parada presenti còpia de la baixa laboral
de la persona titular d’aquesta.
c) Incomplir les normes sobre control d’accessos, presència i seguretat que
estableixi la Batlia i/o els reglaments de règim interior de cada mercat o fira.
d) Incomplir les ordres dictades per l’autoritat municipal en què s’estableixi
l’aplicació de mesures correctores, en les condicions i els terminis establerts.
e) Incomplir les ordres dictades per l’autoritat municipal en què s’estableixin els
criteris d’unificació d’imatge corporativa de les parades.
f) No adoptar les mesures oportunes de cara a evitar la incidència negativa en el
medi ambient i mantenir les condicions mínimes de netedat i higiene de la parada i
mercat, així com de les mercaderies.
g) No tenir a disposició dels i les agents de l'autoritat municipal o controlador de
mercats, a la parada i durant l’exercici de l’activitat comercial, els albarans i/o les
factures que acreditin l’origen i la naturalesa dels productes oferts a les persones
consumidores o usuàries.
h) Les infraccions lleus quan hi concorri l’agreujant de reincidència. Tendran tal
consideració quan la persona infractora hagi estat denunciada per dues o més faltes
lleus durant el mateix any natural.

autoritzacions per al seu trasllat.
l) Comercialitzar i vendre animals d'espècies exòtiques.
m) Dur a terme transmissió com a regal o liberalitat de qualsevol tipus d'animals.
n) Les infraccions greus quan hi concorri l’agreujant de reincidència. Tendran
aquesta consideració quan la persona infractora hagi estat denunciada per dues o més
faltes greus dins el mateix any natural.

2. Per graduar les sancions s’han de tenir en compte els següents criteris:
a) Importància o categoria de l’activitat econòmica de la persona infractora.
b) Incidència respecte dels drets de les persones consumidores i usuàries en
matèria de protecció de la seva salut, seguretat i interessos econòmics.
c) Benefici il·lícit obtingut.
d) Reparació voluntària dels perjudicis causats per la persona infractora i la seva
col·laboració amb l’Administració municipal.
e) Repercussió sobre la imatge del servei públic municipal.
f) Reincidència en una mateixa falta, tant si es tracta de dos mercats seguits o
alternatius.
A la proposta de resolució de l’expedient sancionador s’ha de justificar expressament la
concurrència i l’aplicació dels criteris esmentats.
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1. Les infraccions tipificades a l’article anterior s’han de corregir mitjançant l’aplicació
de les següents sancions:
- Per infraccions lleus; advertiment o multa de 150 a 300 euros i pèrdua del lloc
del mercat per un dia.
- Per infraccions greus; multa de 300,01 a 600 euros i pèrdua del lloc del mercat
fins a quatre dies.
- Per infraccions molt greus; multa de 600,01 euros fins a 900 euros i revocació
de l’autorització municipal d’ocupació de parades a mercats periòdics de conformitat
amb el procediment legalment aplicable.
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Article 37. Sancions i la seva graduació

1. Són les infraccions que per la seva naturalesa, repercussió o els seus efectes són
regulades i tipificades en normes de sanitat, defensa de les persones consumidores i
usuàries, ordenament urbanístic i de la construcció, animals domèstics, circulació viària
i altra normativa que pertoqui atenent-ne el rang, la major gravetat de la infracció i de la
sanció, i la major importància del bé protegit.
2. S’han de considerar actuacions infractores independents les que formin part d’un
conjunt infractor complex i no incideixin en el tipus de la infracció dominant segons el
paràgraf anterior, en la seva qualificació o sanció.
Article 39. Responsabilitat
Són persones responsables de les infraccions indicades al present títol les persones
físiques i jurídiques, així com els comuners de les comunitats de béns i similars que,
per acció o omissió, hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol i
els que es qualifiquen com a tals en el present Reglament. Són responsables en
concepte d’autoria les que hagin comès directament o indirectament el fet infractor, les
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Article 38. Infraccions complexes

que hagin donat ordres i instruccions que s’hi relacionin, les que siguin les persones
beneficiàries de la infracció i les que es defineixin com a tals al context del present
Reglament. En cas de pluralitat de responsables, la responsabilitat ha de ser solidària.
Article 40
La incoació i la resolució dels expedients sancionadors corresponen, en tot cas, a la
persona titular de la Batlia. Els procediments es tramiten segons estableix la Llei
39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

En tot cas, les despeses que es produeixin com a conseqüència de l'adopció de les
meritades mesures complementàries correctores aniran a compte i càrrec de la
persona autoritzada.
Disposició transitòria
Disposició transitòria.- Excepcionalment i únicament per les renovacions per l'exercici
de 2020 s'han de presentar les sol·licituds de renovació en el mes d'octubre de 2020.
DISPOSICIONS FINALS

ACTA DEL PLE

Sense perjudici de les facultats sancionadores a què es refereix el present títol, la
Batlia adoptarà les mesures complementàries que siguin precises per a la correcció de
les anomalies que es produïssin, per tal d'assegurar les condicions mínimes de
seguretat i sanitat del servei. L'Administració municipal podrà immobilitzar o retirar els
elements, materials o mercaderies vinculats a una infracció, depositant-los sota
custòdia municipal.
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Article 41

Tot allò que no queda previst en el present Reglament es regirà d'acord amb el que
disposen el Reial decret 1010/1985, de 5 de juny, la Llei de bases de règim local i la
seva normativa complementària, la Llei de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, el Codi alimentari espanyol i reglamentacions
tecnicosanitàries que el desenvolupin, la Llei general per a la defensa de les persones
consumidores i usuàries, així com les disposicions que siguin d'aplicació en matèria de
sanitat general alimentària, comerç i fiscal.
Disposició final segona
De conformitat amb allò disposat a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, el present Reglament de mercats temporals
entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament per la corporació, a partir de la
data de publicació íntegra del text en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el termini fixat a l’article 113 de la referida Llei 20/2006.
Disposició final tercera
Queden derogades totes aquelles normes municipals d'igual o inferior categoria que
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Disposició final primera

s'oposin al present Reglament o regulin matèries contemplades en aquest."

9. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per aprovar la
modificació dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 19. En contra: 0. Abstencions: 2. Absents: 0

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal, que
transcrit textualment diu:

I. En data de 9 d’octubre de 2017, el Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca va
acordar aprovar la proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació amb la finalitat
d’adaptar-los a la legislació vigent, tant pel que fa a la normativa sobre fundacions,
com la relativa a la legislació del sector públic, per tractar-se d’una fundació formada
per Administracions Públiques; s’acordà la remissió de la modificació dels Estatuts als
patrons de la Fundació, Consell de Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i
a l’Ajuntament d’Inca, per a la seva aprovació.
En data de 9 de novembre de 2017 es van remetre les modificacions de l’Estatut al
Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, amb registre de sortida núm. 7.052
i 7.051, respectivament.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears va
remetre un informe jurídic, en data de 23 de gener de 2018 i amb registre d’entrada
núm. 1.677, amb conclusió favorable de les modificacions i proposant algunes
observacions per a la seva consideració jurídica.
El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca va remetre un
informe jurídic, en data de 25 d’abril de 2018 i amb registre d’entrada núm. 5.173, amb
conclusió favorable tant de l’adequació a la normativa vigent aplicable com respecte a
les observacions fetes per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern
de les Illes Balears, que subscrigueren en la seva totalitat.
A la vista de les observacions formulades per part de la Conselleria de Cultura, en data
de 13 de maig de 2018 el Patronat de la Fundació va aprovar novament la proposta de
modificació dels Estatuts.
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‘INFORME JURÍDIC AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, que emet el secretari
accidental de la corporació sobre la ratificació de l’aprovació definitiva dels Estatuts de
la Fundació Teatre Principal d’Inca.

ACTA DEL PLE

1. Per part del secretari accidental ha estat emès el següent informe amb proposta de
resolució:

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

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

Remesa aquesta proposta al Consell i a la Conselleria de Cultura, en va resultar el
següent:
El Consell formula requeriment de documentació mitjançant escrit amb registre
d’entrada núm. 7112 de 21 de juny de 2018, el qual va ser atès mitjançant escrit de
data 2 de juliol de 2018. Posteriorment mitjançant escrit amb registre d’entrada núm.
12661 de 11 d’octubre de 2018 el Consell comunica que va sol·licitar a l’Institut Balear
de la Dona el preceptiu informe, el qual ha estat emes i es remet a la Fundació als
efectes d’introduir les corresponents rectificacions.

En data de 15 de febrer de 2019, registre d’entrada en aquest Ajuntament núm. 3634
de data 25 de febrer de 2019, s’emet informe de no oposició de la modificació dels
estatuts per part del Protectorat de Fundacions.
II. En data de 26 d’abril de 2019, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, ratifica la proposta de modificació aprovada pel Patronat en data de
18 de desembre de 2018.
En data de 9 de maig de 2019 el Consell de Mallorca ratifica inicialment aquests
Estatuts, pendent de la informació pública, de forma que si no es presenten
al·legacions s’entendrà definitivament aprovat. Igualment amb aquests termes ho
aprova en data de 30 de maig de 2019 el Ple de l’Ajuntament d’Inca.
En data de 11 de juny de 2019, BOIB núm. 77, es publica l’aprovació inicial de la
modificació dels Estatuts de la Fundació, mitjançant la qual se sotmet a informació
pública pel termini de 30 dies.
En data de 19 de juny de 2019, amb registre d’entrada a l’Ajuntament d’Inca núm.
11343, VOX-Actúa Baleares Inca presenta al·legacions a la modificació dels Estatuts,
per quant considera que l’art. 6.3 dels Estatuts, que diu: ‘6. Els objectius de la
Fundació Teatre Principal d’Inca són els següents: ...3. Esdevenir un element
fonamental en el procés de la normalització lingüística del municipi’, conculca la
legalitat vigent d’acord amb els preceptes legals i raonaments jurídics que desenvolupa
en el seu escrit d’al·legacions, al qual ens remetem i que s’adjunta a aquesta proposta.
No es va presentar cap altra altra al·legació segons s’acredita amb la certificació del
registre que obra a l’expedient.
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En data de 7 de gener de 2019 es remeten novament al Govern i al Consell, registres
de sortida núm. 202 i 203.

ACTA DEL PLE

A la vista de les observacions de l’Institut Balear de la Dona, i també de la Conselleria
(encara que aquestes són menors, i tal volta no justificarien una nova aprovació), en
data de 18 de desembre de 2018 el Patronat de la Fundació va aprovar novament els
Estatuts, incorporant aquestes modificacions, per la seva remissió als patrons per a la
seva aprovació.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

En data de 5 d’octubre de 2018 el assessor jurídic de la Direcció General de Cultura
comunica mitjançant correu electrònic que els suggeriments formulats per la
Conselleria en el seu darrer informe estan ben reflectits, però així i tot observa que dins
els text hi ha remissions a altres preceptes que no són correctes.

III. En data de 7 de novembre de 2019, el Patronat de la Fundació va adoptar els
següents acords:
Primer. Desestimar íntegrament les al·legacions interposades per VOX-Actúa Baleares
Inca contra la modificació dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal d’Inca.
Segon. Aprovar definitivament la modificació dels Estatus de la Fundació Teatre
Principal d’Inca, els quals s’adjunten a aquesta proposta.

IV. En data de 21 de novembre de 2019 se sol·licita la ratificació dels Estatuts al
Consell de Govern de les Illes Balears i al Consell Insular. En registre d’entrada de 30
de març de 2020 el Consell de Mallorca notifica que per acord de data 7 de novembre
de 2019 el Ple del Consell ha ratificat els Estatuts i els té per aprovats definitivament.
El Consell de Govern en data 26 de juny de 2020 també ratifica els estatuts.
V. En conseqüència el funcionari que subscriu considera que és procedent que
l’Ajuntament d’Inca, com a patró de la Fundació, procedeixi també a la ratificació dels
Estatuts, per la qual cosa emet informe jurídic favorable, de resultes del qual proposa
l’adopció dels següents acords:

ACTA DEL PLE

Quart. Una vegada aprovada la modificació definitiva dels Estatuts per part dels
patrons: publicar l’aprovació definitiva al BOIB amb el text íntegre dels Estatuts
modificats; instar a la formalització dels nous Estatuts modificats en escriptura pública i
inscriure'ls al corresponent Registre de Fundacions, facultant el president per al seu
atorgament.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Tercer. Remetre el expedient al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i a
l’Ajuntament d’Inca per la ratificació de la present aprovació definitiva, quant patrons de
la Fundació.

2. Facultar el batle president per a la signatura del text definitiu dels Estatuts.
3. Notificar aquest acord a la Fundació Teatre Principal.
El secretari actal.’
2. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, a la seva sessió de dia 13 de
juliol de 2019, va dictaminar favorablement l’anterior informe proposta i va acordar
elevar-lo a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació i per a l’adopció
dels acords que s’hi proposen.’
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: denou (19) vots a favor dels grups
municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP),
Independents d'Inca (INDI), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per
les Illes Balears (EL PI), Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS) i Unidas
Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB), i dues (2) abstencions del grup municipal
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1. Ratificar el acord adoptat pel Patronat del Teatre Principal d’Inca en data de 7 de
novembre de 2019, d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la
Fundació Teatre Principal d’Inca.

de Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern per aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació
Teatre Principal, el text íntegre dels quals és el següent:
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA
TÍTOL I
NORMES GENERALS

Article 3
La Fundació es regirà per la voluntat de les persones o entitats fundadores, Ajuntament
d'Inca, Govern balear i Consell Insular de Mallorca, manifestada en aquests Estatuts i en
l’Escriptura fundacional i per les disposicions que en interpretar i desenvolupar aquesta
voluntat estableixi el Patronat.
Article 4
La Fundació realitzarà les seves activitats principalment a Inca i a la seva comarca.
L'àmbit territorial de la Fundació se circumscriu a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears sense perjudici que, ocasionalment, pugui realitzar activitats a altres comunitats
com a promoció de la ciutat d'Inca.
Article 5
La Fundació té el seu domicili a la ciutat d'Inca, a les cases consistorials de l'Ajuntament
d'Inca, plaça d'Espanya, núm. 1.
TÍTOL II
OBJECTE I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ
Article 6
Els objectius de la Fundació Teatre Principal d'Inca són els següents:
1. Dotar Inca d'un centre promotor, organitzador, difusor i patrocinador de qualsevol
activitat o exhibició tendent al foment i al desenvolupament de les arts escèniques en
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Així mateix, podrà contreure obligacions i cloure contractes de qualsevol casta, renunciar i
transigir béns i drets, i promoure els procediments que fossin oportuns, oposar-s'hi,
seguir-los i desistir-ne, exercitant lliurament tota mena de drets, accions i excepcions
davant els jutjats i tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de
l'Administració pública i qualssevol altres de l'Estat, província, municipi i altres
corporacions o entitats.

ACTA DEL PLE

Article 2
La Fundació té personalitat pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar des de la seva
inscripció en el Registre de Fundacions de les Illes Balears, i, per tant, podrà, a títol
enunciatiu i no limitador, adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar i
permutar béns de tota casta.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Article 1
La Fundació Teatre Principal d'Inca, regulada per aquests Estatuts, és una fundació
pública sense ànim de lucre, acollida a la legislació estatal i autonòmica.

general (cinema, teatre, dansa, música...).
2. Dotar Inca d'un centre d'aprenentatge, formació contínua i assessorament de l'art
escènic.
3. Esdevenir un element fonamental en el procés de la normalització lingüística al
municipi d'Inca.
4. Promoure la participació tant popular com de les institucions —públiques i privades—
en la Fundació.
5. Dur a terme una tasca d'animació sociocultural fonamentada en estratègies que
promoguin la participació de grups socials aïllats del fet cultural o indiferents davant
aquest fet.

Article 7
Amb la finalitat de difondre el coneixement de les seves activitats, la Fundació podrà
editar, per si mateixa o en col·laboració, materials relacionats amb els seus objectius, a
publicacions periòdiques i unitàries.
Article 8
Els objectius o finalitats de la Fundació, exposats en els articles anteriors, no tenen
caràcter limitador, ni comporten obligatorietat d'atendre'ls tots, ni un ordre de prelació
entre si. Els òrgans de govern de la Fundació tendran plena llibertat per seleccionar
d'entre els objectius aquells que considerin més oportuns o adequats a les
circumstàncies.
Article 9
Seran beneficiaris de la Fundació, especialment, la ciutadania d’Inca i, en general, la de
tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com totes aquelles persones i
entitats interessades en els objectius de la Fundació. Quan l’activitat de la Fundació
impliqui un benefici especial per a determinades persones físiques o jurídiques, l’elecció
d’aquests beneficiaris s’haurà de realitzar amb criteris d’imparcialitat i no discriminació.
TÍTOL 3
ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ
Capítol I
Disposicions generals
Article 10
Els òrgans de la Fundació són els següents: el Patronat i la Presidència.
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8. Administrar, conservar i millorar els béns, les instal·lacions i els serveis de la Fundació.

ACTA DEL PLE

7. Promoure la igualtat d’oportunitats en la participació i la representació de les dones i els
homes en el foment de les arts escèniques, d’acord amb el que estableix l’art. 32 de la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

6. Assegurar una oferta variada i, alhora, indicadora de les tendències escèniques del
moment.

Article 11
El Patronat i el/la president/a estaran assistits per la Direcció, a la qual correspondrà
l'execució de les línies d'actuació aprovades pels òrgans de la Fundació.
Article 12
El govern, l'administració i la representació de la Fundació corresponen al Patronat i a la
Presidència, els quals tendran les competències que els atribueixen aquests Estatuts.
Article 13
Els òrgans de la Fundació exerciran les respectives funcions i competències amb
independència i sense altres limitacions que les que estableixin aquests Estatuts i les
lleis, respectant la voluntat de les persones o entitats fundadores, manifestada a la
Carta fundacional i en els Estatuts.

Article 14
Formació del Patronat:
1. Seran patrons vitalicis l'Ajuntament d'Inca, el Govern balear i el Consell Insular de
Mallorca.
2. Aquests patrons actuaran en el Patronat representats per les persones designades a
l’efecte, qui actuaran amb veu i vot, a saber:
- El Govern balear designarà una persona representant.
- El Consell Insular de Mallorca també designarà una persona representant.
- L’Ajuntament d’Inca designarà el batle o batlessa i un representant de cada
un dels grups municipals constituïts a l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

Secció 1a
Composició i funcionament

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Capítol II
Del Patronat

4. Els vots dels vocals seran ponderats:
- El batle o batlessa i les persones representants de cada un dels grups
municipals sumaran 21 vots, d'acord amb la representació de cada grup municipal dins
l’Ajuntament.
- El representant del Govern balear tendrà 10 vots.
- El representant del Consell Insular de Mallorca tendrà 10 vots.
5. Com a patrons temporals, el Patronat podrà nomenar altres vocals amb veu i vot, com
a persones representants d'entitats o institucions públiques o privades sense ànim de
lucre que col·laborin en el compliment dels fins de la Fundació. Es fomentarà la presència
equilibrada de dones i homes en el Patronat de la Fundació, d’acord amb el que estableix
l’article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
6. El secretari/ària, l’interventor/a i el tresorer/a del Patronat així com el director o directora
de la Fundació intervindran en el Patronat en exercici de les seves funcions amb veu i
sense vot. També assistiran a les sessions del Patronat, amb veu i sense vot, aquelles
persones que, per indicació del Patronat o del seu president o presidenta, siguin
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3. El batle o batlessa de l’Ajuntament d’Inca serà el president o presidenta del Patronat.

necessàries per assessorar o auxiliar de forma permanent, temporal o puntual.
Article 15
1. Els patrons vitalicis nomenaran les persones físiques que els representin al Patronat
de la Fundació, i designaran un suplent per cada titular.
2. Els nomenaments posteriors i la substitució de les persones representants dels patrons
vitalicis que cessin en el seu càrrec els efectuaran els propis patrons vitalicis.

Article 17
1. El Patronat designarà un vicepresident o vicepresidenta d'entre els seus membres, que
s’elegirà per majoria absoluta. L’acord de nomenament fixarà el termini del mandat. Això
no obstant, en qualsevol moment el Patronat per majoria absoluta podrà cessar el
vicepresident o vicepresidenta, qui en tot cas mantindrà el càrrec de vocal. El
vicepresident o vicepresidenta exercirà les funcions pròpies del president o presidenta en
els casos d'absència, malaltia o impossibilitat d'aquest.
2. El Patronat també nomenarà el secretari/ària, l’interventor/a, el tresorer/a del Patronat,
així com el director o directora de la Fundació, tots ells amb veu i sense vot. De forma
permanent, temporal o puntual, el Patronat o el seu president o presidenta designarà
aquelles persones que hagin d’assistir a les sessions del Patronat, amb veu i sense vot,
per assessorar o auxiliar.
Article 18
1. El Patronat es reunirà en ple, almenys una vegada cada dos mesos (sis cops a l'any),
en sessions ordinàries, sense perjudici de les sessions extraordinàries que es puguin
realitzar per decisió de la Presidència o a petició d'una tercera part dels vots ponderats
dels vocals del Patronat.
2. El secretari/ària del Patronat, per mandat de la Presidència, cursarà les convocatòries
de les reunions que es realitzin, amb l'ordre del dia corresponent, per qualsevol mitjà que
permeti deixar constància de la seva recepció i amb una antelació mínima de cinc dies
naturals.
3. El Patronat quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, per deliberar i
adoptar acords quan assisteixin a les reunions la Presidència o Vicepresidència, el
secretari/ària i la meitat més un dels membres. En segona convocatòria, que es farà a
partir de la mitja hora després de la primera, quedarà vàlidament constituït amb
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2. El cessament dels patrons temporals es produirà automàticament una vegada
transcorregut el període del seu nomenament, a comptar des de la data d'acceptació
expressa del càrrec. No obstant això, podran ser novament reelegits.

ACTA DEL PLE

Article 16
1. Els anomenats patrons temporals exerciran el seu càrrec pel període que determini el
Patronat en ple quan acordi la seva incorporació i a comptar des de l'acceptació d'aquest
nomenament, d'entre les entitats o institucions assenyalades a l'article 14.5 d'aquests
Estatuts, tendran dret a un vot dins el Patronat, excepte que dins l’acord de nomenament
s’atribueixi una altra ponderació al seu vot.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

3. Els patrons vitalicis sols cessaran en la seva condició per extinció de la persona
jurídica, per renúncia o per altres causes establertes legalment.

l'assistència de tres membres, uns dels quals ha de ser la Presidència o Vicepresidència,
més el secretari/ària.
4. Els acords es prendran per majoria simple dels patrons assistents d’acord amb el vot
ponderat que se’ls atribueix en aquests Estatuts.
5. Els acords es transcriuran en el llibre d'actes, les quals seran autoritzades pel president
o presidenta i pel secretari o secretària.

Article 20
El Patronat és l'òrgan màxim de la Fundació i li correspon la seva alta direcció,
representant-la amb plenitud de facultats.
Article 21
Són competències del Patronat la interpretació, el desenvolupament i l'execució de la
voluntat manifestada per les persones o entitats fundadores en la Carta fundacional i en
els Estatuts, com també la seva modificació, si es considerés necessari, per complir millor
la voluntat de les persones o entitats fundadores, i se n’haurà de retre compte al
Protectorat per al seu coneixement i efectes.
Article 22
En concret, correspon al Patronat:
1. Exercir l'alta inspecció, vigilància i orientació de la feina de la Fundació, vetllant en tot
moment pel compliment dels seus objectius.
2. Aprovar els reglaments i les normatives de règim intern que consideri convenients.
3. Decidir, entre les finalitats fundacionals, aquelles que han de ser ateses amb prioritat.
4. Exercir l'alta supervisió del funcionament intern de la Fundació i, especialment, de la
Presidència i de la Direcció.
5. Aprovar, a proposta de la Presidència, el pla d’actuació, amb els objectius i les activitats
que es prevegin desenvolupar durant l’exercici, la memòria anual, els inventaris, el balanç
i els pressuposts preparats per aquesta Junta.
6. Aprovar, a proposta de la Presidència, el canvi de nom o el trasllat del domicili de la
Fundació en un emplaçament diferent del fixat.

ACTA DEL PLE

Secció 2a
Competència
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2. Els càrrecs de secretari/ària, interventor/a, tresorer/a del Patronat i el d’aquelles
persones designades pel Patronat o la Presidència, que siguin necessàries per
assessorar o auxiliar el Patronat, i també els d’aquelles que realitzin tasques per la
Fundació, sempre que es tracti de personal dependent, en relació laboral o estatutària, de
qualsevol dels patrons seran retribuïts en la forma i les condicions que indiqui l’òrgan de
govern que els hagi designat.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Article 19
1. El càrrec de patró, vitalici o temporal, és gratuït.

7. Nomenar i separar lliurament el personal directiu, administratiu, facultatiu, tècnic,
artístic, auxiliar i subaltern que tengui una relació laboral o de serveis amb la Fundació.
8. Designar, de forma indistinta amb la Presidència, el personal que hagi d’assistir a les
sessions del Patronat, amb veu i sense vot, o hagi de realitzar tasques per compte de
la Fundació, sempre que es tracti de personal dependent, en relació laboral o
estatutària, de qualsevol dels patrons. Determinar, en forma i condicions, i segons les
disponibilitats pressupostàries, les retribucions d’aquest personal que designi.
9. Nomenar els patrons temporals d'entre les entitats o institucions i conforme a les
circumstàncies assenyalades als articles 14.5 i 16 d'aquests Estatuts.
10. Fixar les condicions econòmiques i laborals.

Article 23
1. El Patronat podrà delegar a la Presidència totes aquelles funcions que consideri
necessàries per a un millor funcionament de la Fundació.
2. No seran delegables:
1. L’aprovació del pla d’actuació.
2. L'aprovació de comptes i del pressupost.
3. La modificació dels Estatuts.
4. La fusió i la liquidació de la Fundació ni aquells actes que requereixin
l’autorització del Protectorat.
5. Els acords d'alienar i gravar béns immobles i valors mobiliaris.

ACTA DEL PLE

12. Elegir el director o la directora de la Fundació del Teatre Principal d’Inca.
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11. En general, assumir totes les facultats i funcions no descrites en aquests Estatuts.

Article 24
És competència del president o presidenta:
1. Exercir la representació de la Fundació i del Patronat.
2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les
deliberacions i desfer els empats amb el seu vot de qualitat.
3. Preparar el pla d’actuació, l'inventari-balanç, els pressuposts i l'estat de
comptes, i redactar la memòria sobre les activitats de la Fundació, que anualment s'hauran
de sotmetre a l'aprovació del Patronat.
4. Emetre els dictàmens, informes i consultes que el Patronat li sol·liciti.
5. Executar els pressuposts, vetllar per l'execució del pla anual d'activitats i, en
general, l'aplicació dels fons de la Fundació i les inversions del capital, de la qual cosa ha
de retre comptes al Patronat per a la seva aprovació.
6. Prendre les decisions d’urgència sobre matèries de competència del
Patronat i donar-ne compte a la pròxima sessió del Patronat perquè les ratifiqui.
7. El comandament i la supervisió de la direcció de la Fundació.
8. La prefectura superior de tot el personal de la Fundació i el d’aquelles
persones que assessorin el Patronat o realitzin tasques per la Fundació.
9. La formalització dels contractes laborals de personal.
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Capítol III
El president o presidenta

10. Vigilar l’aplicació de les inversions que s’haguessin acordat, regular i
inspeccionar les activitats de la Fundació.
11. Acordar les despeses de gestió i d’administració ordinària.
12. Designar, de forma indistinta amb el Patronat, el personal que hagi
d’assistir a les sessions del Patronat, amb veu i sense vot, o que hagi de realitzar
tasques per compte de la Fundació, sempre que es tracti de personal dependent, en
relació laboral o estatutària, de qualsevol dels patrons. Determinar, en forma i
condicions, i segons les disponibilitats pressupostàries, les retribucions d’aquest
personal que designi i dels càrrecs de secretari/ària, interventor/a i tresorer/a del Patronat.
13. El pagament de totes les despeses, prèviament acordades pels
respectius òrgans de govern competents.
14. Aquelles facultats que li delegui el Patronat de la Fundació.

2. La direcció actuarà sota el comandament i la supervisió directa de la Presidència i del
Patronat.
Article 27
Seran funcions de la Direcció:
1. La proposició i l’execució material del pla d’actuació.
2. L'elaboració del projecte de pressuposts.
3. La formulació del balanç-inventari.
4. La coordinació dels diversos serveis de la Fundació.
5. La resolució de les incidències menors sorgides durant el funcionament.
6. La realització d'activitats de tota mena, sempre dins l'esperit de les directrius
formulades pel Patronat i per la Presidència.
7. La direcció del personal sota la prefectura superior de la Presidència.
8. Aquelles altres que el Patronat o la Presidència li encarreguin
expressament.
TÍTOL IV
PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC
Article 28
El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de valors i de béns,
mobles i immobles, radicats en qualsevol lloc.
La Fundació podrà adquirir béns procedents de subvencions o donacions de particulars i
entitats públiques o privades.
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Article 26
1. El director o directora de la Fundació, que la dirigirà amb les facultats que li atribueixi el
Patronat mitjançant el corresponent apoderament, serà nomenat/ada pel Patronat. En
aquest acord es determinarà el règim laboral, les retribucions, la dedicació i la durada del
càrrec.

ACTA DEL PLE

Article 25
Correspon a la Direcció la proposició i l'execució de les línies d'actuació de la Fundació en
tot allò que fa referència a coordinació i supervisió de totes les activitats acordades pel
Patronat.
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Capítol IV
Direcció

Article 29
La dotació de la Fundació estarà formada per les aportacions realitzades per les
persones o entitats fundadores (Ajuntament d'Inca, Govern balear i Consell Insular de
Mallorca) a l'acte de constitució i pels béns que d'ara endavant aportin, per qualsevol
mitjà admès en dret, quan el Patronat acordi acceptar-los precisament per augmentar la
dotació fundacional.
Article 30
La resta dels béns que en el futur adquireixi la Fundació o bé tendran la consideració de
fruits o rendes, i es destinaran a les atencions i finalitats de la Fundació, o bé es
destinaran a incrementar o formar part del patrimoni de la Fundació.

Article 33
El Patronat decidirà l'assignació i l'aplicació dels recursos econòmics de la Fundació, i
destinarà a la realització de les seves activitats o finalitats la part de llurs rendes i
ingressos que a cada moment convengui, respectant, en tot moment, els límits que
estableixin o puguin establir les lleis.
Article 34
El Patronat procurarà el màxim increment dels recursos de la Fundació i la major
seguretat i estabilitat del seu patrimoni.
Article 35
Pel que fa a la custòdia dels béns del patrimoni de la Fundació es compliran les normes
següents:
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Article 32
Els recursos econòmics de la Fundació estaran constituïts per:
1. La contraprestació pel lloguer o la cessió del bar, del cinema o de la sala de
teatre per a la realització d'actes diversos.
2. La contraprestació per la cessió d'espais per a publicitat en el vestíbul a
empreses privades.
3. Les aportacions, subvencions o ajudes voluntàries tant d'empreses privades
com d'associacions i de la ciutadania.
4. Les quotes d'abonament popular.
5. Les quotes de l'Escola de Teatre o altres actes culturals.
6. Les entrades als espectacles i, si escau, el percentatge sobre el taquillatge,
d'acord amb les condicions establertes per a la cessió puntual.
7. L'aportació econòmica que li assigni l'Ajuntament d'Inca en els seus
pressuposts.
8. Les aportacions i les subvencions de l'Administració central, autonòmica i
local, i d’altres entitats públiques i privades.

ACTA DEL PLE

El Patronat, amb l'objecte de conservar la utilitat i la rendibilitat de la dotació, podrà
alienar els béns que el componen per reinvertir el producte en d’altres més adequats o
fructífers que s'integraran en el patrimoni de la Fundació.
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Article 31
El capital o dotació serà invertit pel Patronat, per al compliment directe de les finalitats
fundacionals, en béns mobles i immobles, instal·lacions i béns fructífers.

1. Els béns mobles i el drets reals s'inscriuran en el Registre de la Propietat, a nom de la
Fundació i en el Registre Únic de Fundacions.
2. Els títols, valors públics o privats, de renda fixa o variable, es dipositaran, a nom de la
Fundació, en un establiment bancari o caixa d'estalvis amb seu a Inca, designada pel
Patronat, i s’inscriuran en l’inventari de la Fundació.
3. La resta de béns mobles, títols de propietat, resguards de dipòsit i altres documents
acreditatius de drets dels quals sigui titular la Fundació seran custodiats pel Patronat.

El Patronat remetrà anualment al Protectorat, dins els terminis i en la forma i
condicions que determini en cada moment la legislació, els comptes anuals i el pla
d’actuació.
TÍTOL V
EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 37
L'extinció de la Fundació podrà ser acordada pel Patronat quan les circumstàncies
evidenciïn la necessitat o conveniència de dissoldre-la, tenint sempre en compte la
voluntat de les persones o entitats fundadores manifestada en la Carta fundacional i en
aquests Estatuts, amb l’aprovació prèvia del Protectorat i d'acord amb la llei.
Article 38
En cas d'extinció, el patrimoni fundacional, una vegada liquidat pel Patronat, passarà a
l'Ajuntament d'Inca.
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera
En aquelles matèries en què no hi hagi una regulació expressa, o en aquelles que existint
aquesta regulació no sigui exhaustiva i en especial en matèria pressupostària, comptable,
de control financer, de control de l'eficàcia i de contractació, serà d'aplicació el mateix que
a l’administració a la qual està adscrita amb el nivell de subjecció que pertoqui legalment.
Disposició addicional segona
El control intern de la Fundació, en la seva triple vessant, es podrà suplir per la
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El Patronat haurà de deliberar i acordar sobre els documents que li sotmetin a aprovació
dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici.

ACTA DEL PLE

Article 36
Cada any, la Presidència formularà i sotmetrà a examen i acord del Patronat un inventaribalanç —tancat el 31 de desembre—, el pressupost d'ingressos i despeses per a
l'exercici següent, l'estat de comptes que contingui la liquidació del pressupost de
l'anualitat tancada, la gestió econòmica del patrimoni i una memòria de les activitats
realitzades durant l’any, i el pla d’actuació.
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4. Tots els béns de la Fundació seran objecte d'inventari en el Llibre de registre de
patrimoni, a càrrec del Patronat.

contractació d'una auditoria externa.
Disposicions finals
Disposició final primera
En compliment del que disposa l’art. 129.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de règim
jurídic del sector públic, i segons l’apartat segon del precepte indicat, la Fundació queda
adscrita a l’Ajuntament d’Inca, per tractar-se de l’Administració pública que disposa de la
majoria de patrons.
Disposició final segona

Tipus de votació: ordinària
Unanimitat

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets
Socials per a l'elecció de dies festius d'àmbit local, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS
PER A L’ELECCIÓ DE DIES FESTIUS D'ÀMBIT LOCAL
En data de 6 de juny, BOIB núm. 103, es va publicar l'Acord del Consell de Govern pel
qual s'aprova el calendari de festes per a l'any 2021 en l'àmbit de les Illes Balears.
En data 19 de juny de 2020, mitjançant registre d'entrada núm. 8.766, la Direcció
General de Treball i Salut Laboral comunica a l'Ajuntament l'acord del Consell de
Govern i sol·licita que abans del dia 25 d'agost de 2020 els comuniquin els dies que el
Ple de l'Ajuntament hagi fixat com a dies festius en l'àmbit del municipi per a l'any
2021.
Vists els dies festius escollits per part de la Comunitat Autònoma per a l'any 2021, i
fetes consultes amb les Associacions Empresarials i Sindicats, es proposa com a
festes locals del municipi d'Inca el dia 30 de juliol (Sant Abdon i Sant Senén, patrons
d'Inca) i el dia 19 de novembre (el divendres després del Dijous Bo) per la qual cosa la
Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials a la seva sessió de dia 13 de juliol
de 2020 eleva a la consideració del PLE DE L'AJUNTAMENT la següent PROPOSTA
D'ACORD:
1. Elegir i fixar com a dies festius en l'àmbit del municipi d'Inca el dia 30 de juliol (Sant
Abdon i Sant Senén, patrons d’Inca) i dia 19 de novembre (el divendres després del
Dijous Bo) per a l'any 2021.
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Favorable

ACTA DEL PLE

10. Dictamen per a l'elecció de les festes d'àmbit local de l’any 2021
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En allò que no s'hagi previst en aquests Estatuts, mentre que la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears no elabori la seva pròpia normativa, s'aplicarà la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, de fundacions i al resta de normativa que resulti d’aplicació.

2. Comunicar l'anterior acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut
Laboral.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar
el que consideri convenient d’acord amb els interessos municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions dels 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 de la Comissió
Informativa de Ciutadania i Drets Socials per a l'elecció de les festes d'àmbit local de
l'any 2021.

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia sobre l'acord entre el Govern
d'Espanya i la FEMP per al desenvolupament d'una mobilitat sostenible, l'agenda
urbana, polítiques de suport a les persones, a la cultura i a l'esport, que transcrita
textualment diu:
"Proposta de la Batlia sobre l'acord entre el Gobierno de España i la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), per contribuir des dels municipis i
províncies a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana, polítiques de
suport a les persones, a la cultura i a l’esport.
Després d’analitzar l’acord entre el Gobierno de España i la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), per contribuir des dels municipis i províncies a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana, polítiques de suport a la
cultura i a l’esport, el Batle-President eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent declaració institucional:
1. Denunciam la nul·la participació que s’ha atorgat a la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB), òrgan en el qual el nostre ajuntament te
representació, abans de la presentació i aprovació del document.
2. El rebuig a les condicions que recull el citat document, especialment, i d’entre
altres, que l’establiment del préstec sigui pel total del romanent de tresoreria, la
insuficiència del percentatge dedicat a les actuacions que recullen l’annex i la
devolució del préstec en el termini de deu anys, que consideram excessiu.
3. La valoració positiva de l’oportunitat per disposar dels romanents de tresoreria i
l’exigència del fet que sigui l’Ajuntament d’Inca qui pugui disposar íntegrament
d’aquests romanents, destinant-los a les inversions o despeses que
considerem necessaris en l’exercici de la nostra autonomia financera.
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Tipus de votació: ordinària
A favor: 19. En contra: 0. Abstencions: 2. Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

11. Proposta de la Batlia sobre l'acord entre el Govern d'Espanya i la FEMP per
al desenvolupament d'una mobilitat sostenible, l’agenda urbana, polítiques de
suport a les persones, a la cultura i a l’esport

4. La derogació de les mesures establertes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)."
Durant les intervencions la Sra. Franco proposa esmenar el text afegint un punt: "5.
L'Ajuntament d'Inca insta el Govern central a respectar i garantir l'autonomia que la
Constitució espanyola i les lleis donen als ens locals per a la gestió dels seus
recursos."
El Sr. García demana que consti en acta que els agradaria que l'acord a nivell intern
sigui el compromís que un ampli espectre del consistori actual fos el que decidís el
destí del fons que finalment autoritzin a disposar, la qual cosa no vol dir votar, sinó
participar del destí d'aquest doblers.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia sobre l'acord
entre el Govern d'Espanya i la FEMP per al desenvolupament d'una mobilitat
sostenible, l'agenda urbana, polítiques de suport a les persones, a la cultura i a
l'esport.

Codi Validació: Z6ESG496NMZ6TNS95SHT24DFF | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61 de 88

A continuació se sotmet a votació la Proposta esmenada i n'esdevé el següent
resultat: denou (19) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes
Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), MÉS per
Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), CiudadanosPartido para la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOSEUIB), i dues (2) abstencions del grup municipal de Vox-Baleares (VOX-Actúa
Baleares).

ACTA DEL PLE

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, el Sr. Batle
accepta incloure l'esmena presentada pel grup municipal del Partit Popular. Se sotmet
a votació l'esmena presentada i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
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El Sr. Pol proposa esmenar el punt 3 de forma que la redacció quedi de la següent
manera: "... que sigui l'Ajuntament d'Inca qui pugui disposar íntegrament d'aquests
romanents, destinant-los a les inversions o despeses que considerem necessàries
prioritzant l'ajuda als habitants i a les empreses d'Inca".

12. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per a la
modificació de l'acord de la carrera professional horitzontal dels empleats
públics de l'Ajuntament d'Inca
Favorable

Tipus de votació: ordinària
Unanimitat

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'acord de la carrera professional horitzontal dels
empleats públics de l'Ajuntament d'Inca, que transcrit textualment diu:

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. El punt 3 de l'Acord regula el seu
àmbit d’aplicació, modificat posteriorment pel Ple 25 de juny de 2020 amb la inclusió
del personal considerat indefinit no fix. Així, el seu àmbit d'aplicació és:
"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 fix 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."
És a dir, pel que fa al personal laboral temporal i al personal funcionari interí, aquests
tenen dret a la carrera professional sempre que tenguin una antiguitat superior a 5
anys a l'Ajuntament d'Inca. Tal com deia l'Informe conjunt del secretari i l’interventor de
24 de maig de 2017, ‘els funcionaris interins i el personal laboral de llarga durada a la
mateixa plaça (més de 5 anys) està inclòs dins l’àmbit subjectiu d'aplicació del

ACTA DEL PLE

1. Antecedents de fet i plantejament de la qüestió.
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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
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"Expedient núm.: 8/2020
Informe-proposta de Secretaria
Procediment: modificació de la carrera professional horitzontal dels empleats públics
de l'Ajuntament d'Inca

complement de carrera professional’.
D’altra banda, quant al temps de prestació de serveis per poder accedir a la carrera
professional en els distints nivells, l'acord disposa en el seu punt 5 el següent:
‘La carrera horitzontal s'estructura en quatre nivells, cadascun dels quals el
professionals han de romandre un període mínim de temps per adquirir les
competències necessàries per accedir al nivell superior.
El període mínim de serveis prestats per accedir a cada nivell són el següents:

Als efectes de determinar la seva inclusió en un o altre nivell, la valoració dels serveis
prestats per a aquell personal que compti amb serveis prestats a distints grups
professionals es fa mitjançant una regla de ponderació d’aquests serveis des del grup
professional en què presta serveis en l’actualitat. Aquests criteris de ponderació estan
establerts en el punt 10 de l'Acord.
En conclusió, l'Acord no requereix que els serveis prestats hagin de ser exclusivament
a l'Ajuntament d'Inca, sinó que es valoraran els prestats en altres administracions
públiques. A més, el mateix acord recull que es pot valorar aquell servei realitzat tant
en el mateix lloc de feina com aquell realitzat en categories equivalents, i fins i tot en
diferents. No obstant això, aquests criteris només són aplicables als personal
funcionari de carrera, al personal laboral fix, i al personal funcionari de la Policia Local
en situació de segona activitat amb o sense destinació, ja que respecte dels altres
col·lectius que es troben dins l'àmbit d'aplicació s'especifica que hi estaran inclosos
sempre que compleixin el requisit dels 5 anys d’antiguitat a l'Ajuntament d'Inca en la
mateixa plaça, a sensu contrari ja no tendrien dret a la carrera professional. Ara bé, en
el moment en què compleixin els 5 anys d'antiguitat a l'Ajuntament, i es converteixin
en empleats públics de llarga durada, s'equiparen amb els empleats fixos i passen a
tenir el mateix tractament, es a dir, en aquell moment poden accedir a la carrera
professional i se’ls hi valoren els serveis prestats durant tota la seva vida laboral a
l'administració pública, ja sigui a l'Ajuntament o en altres administracions públiques;
també se'ls valoraran els serveis prestats en totes les categories professionals. Per
tant, l'acord equipara els funcionaris de carrera i personal laboral fix amb els
funcionaris interins i laborals temporals que tenen una antiguitat de cinc anys a
l'Ajuntament, en aquest moment, tots els treballadors passen a tenir els mateixos drets
i se'ls apliquen les mateixes regles de valoració dels serveis prestats.

Codi Validació: Z6ESG496NMZ6TNS95SHT24DFF | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 63 de 88

A part també valora el temps prestat en altres categories. Així, el mateix punt 5
disposa: ‘També, es computen els serveis prestats en altres categories, cossos o
escales i especialitats, si escau o categoria professional.’

ACTA DEL PLE

Es consideren serveis prestats als efectes de requisits d’experiència prèvia d’accés a
la carrera professional horitzontal, els períodes de temps en situació de servei actiu o
en situació amb reserva de lloc de feina quan durant aquest termini s’exerceixi un lloc
del mateix cos o escala –i especialitats, si escau– o en una categoria professional
equivalent a qualsevol administració pública.’

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Nivell I: 5 anys.
Nivell II: 5 anys des de l’accés al nivell I. (10 anys de servei)
Nivell III: 5 anys des de l’accés al nivell II. (15 anys de servei)
Nivell IV: 5 anys des de l’accés al nivell III. (+20 anys de servei)

I més endavant diu, sempre fent seus els arguments de la Sentència objecte
d’apel·lació: Razona que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sobre
condiciones de trabajo "los trabajadores con contrato de duración determinada no
pueden ser tratados de manera menos favorable que los trabajadores fijos que se
encuentran en una situación comparable, a menos que se justifique un trato diferente
por razones objetivas (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Del
Cerro Alonso, y Gavieiro Gavieiro e Iglesias torres, el auto Montoya Medina, y la
sentencia Rosado Santana, antes citadas. Doctrina aplicada por el TC en su
sentencia 104/2004 (EDJ 2004/58856) y por el TS, entre otras, en su sentencia de
30/junio/2014.
Recuerda que el concepto de "trabajador con contrato de duración indefinida
comparable» se define en la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo marco como "un
trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo
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Pareix que es podrien donar aquestes condicions objectives que podrien justificar un
tractament diferent, per exemple pel simple fet que el personal temporal ha ingressat
per raons de necessitat o urgència o perquè no ha superat les mateixes proves que
els de carrera o fixos. Però el Tribunal Suprem, a la seva sentència, tanca el pas a
aquests arguments, i fent seus els arguments de la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia apel·lada al·lega: La figura del funcionario Interino prevista en el art. 10 del
EBEP, ahora en el mismo articulo del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
(EDL 2015/187164), para justificadas razones de necesidad y urgencia en supuestos
tasados y de corta duración, se desnaturaliza por la administración cuando bajo esta
modalidad de empleo publico se permanece 5 años o más, periodo este que el TC
considero para calificarlos como "interinos de larga duración.
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Pel que aquí interessa de l'informe, cal destacar el següent: “Però dit tot això, que ens
conduiria inexorablement al no reconeixement de la carrera professional als
funcionaris interins i personal laboral temporal, la recent Sentència del Tribunal
Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, núm. 402/2017 de data 8 de març, en
contra de la construcció de dret positiu nacional i doctrinal abans expressada, i en
atenció a la normativa d’àmbit comunitari europeu, respecte dels interins de llarga
durada (més de 5 anys) arriba a la conclusió contrària: 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 el treball de duració determinada, la qual el propi Tribunal de Justícia Europeu
ha declarat aplicable a les administracions quan actuen en la seva condició
d’ocupadors públics, disposa a la clàusula 4.1 del acord marc: Por lo que respecta a
las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de
duración determinada de una manera menos favorable que alos trabajadores fijos
comparables por el mero hecho d etener un contrato de duración determinada, a
menos que se justifiqueu un trato diferente por razones objetivas.

ACTA DEL PLE

A l'Informe conjunt del secretari i l’interventor es posava de manifest que des del punt
de vista del dret positiu el personal que tendria dret a la carrera professional serien els
funcionaris de carrera i els laborals fixos en plantilla, però que la jurisprudència havia
estès aquest dret als funcionaris interins i al personal laboral temporal amb més de 5
anys de servei a la mateixa administració, i així se citava la Sentència del Tribunal
Suprem de data 8 de març de 2017, que a la llum de la Directiva 1999/70/CE del
Consell de 28 de juny de 1999, i diversa jurisprudència, reconeixia aquest dret del
personal funcionari interí i laboral de llarga durada.

centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en
cuenta su cualificación y las tareas qué desempeña» (auto Montoya Medina).
Considera que "para apreciar si determinados trabajadores ejercen un trabajo idéntico
o similar, debe comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la
naturaleza del trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales,
puede considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación
comparable (auto Montoya Medina, y la sentencia Rosado Santana)".

Cal dir que la jurisprudència posterior a l’emissió de l'informe del Secretari i de
l'Interventor ha estat reiterada en el sentit de reconèixer el dret a percebre la carrera
professional als interins o temporals de llarga durada, per la qual cosa l'informe és
plenament vigent.
A més, la jurisprudència, tant nacional com europea, a la llum de 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, ha anant polint amb molt d’aspectes les
diferències entre els empleats públics permanents i els temporals.
La qüestió que ara es planteja és si, tenint en compte que no es coneix cap
pronunciament judicial, però en base a la doctrina jurisprudencial que s’ha anat
elaborant últimament (especialment durant l’any 2019) a partir de 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, és procedent el reconeixement de la
carrera professional als funcionaris interins i el personal laboral temporal quant als
cinc anys de serveis que es necessiten per tenir dret a aconseguir el primer nivell de
la carrera professional, si no els han prestat íntegrament a l’Ajuntament d’Inca, sinó
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En efecto, una diferencia de trato por lo que se refiere a las condiciones de trabajo
entre trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada y trabajadores
fijos no puede justificarse por un criterio que se refiere a la duración misma de la
relación laboral de manera general y abstracta. Admitir que la mera naturaleza
temporal de una relación laboral basta para justificar tal diferencia privaría de
contenido a los objetivos de la Directiva 1999/70 (EDL 1999/66412) y del Acuerdo
marco. En lugar de mejorar la calidad del trabajo con contrato de duración
determinada y promover la igualdad de trato buscada tanto por la Directiva 1999/70
(EDL 1999/66412) como por el Acuerdo marco, el recurso a tal criterio equivaldría a
perpetuar el mantenimiento de una situación desfavorable para los trabajadores con
contrato de duración determinada (sentencia Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, y
auto Montoya Medina)."

ACTA DEL PLE

I desprès diu: “La referencia a la mera naturaleza temporal de la relación de servicio
del personal de la Administración Pública no es conforme a estos requisitos y, por
tanto, no puede constituir, por sí sola, una razón objetiva, en el sentido de la cláusula
4, apartado 1, del Acuerdo marco (sentencia Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, auto
Montoya Medina, y sentencia Rosado Santana).
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Manifiesta que "al funcionario interino no se le exige para ser nombrado
cualificaciones académicas o una experiencia distinta de la exigida al funcionario de
carrera. Antes al contrario, ejercen idénticas funciones y están sometidos a las
mismas obligaciones, pudiendo el funcionario interino obtener el cumplimiento de los
objetivos fijados en el Decreto autonómico para obtener el GDP".

també a altres administracions.
Per això és capital analitzar la Directiva 1999/70 i la jurisprudència que, arrel d’ella, ha
anat emanant aquests darrers anys.
Fonaments de dret
I. 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, y la
jurisprudència que l’aplica.
La clàusula 1, letra a), de l'Acord marc, estableix que un dels objectius de l'acord es
millorar la qualitat del treball de duració determinada garantint el respecte al principi
de no discriminació.

3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los
Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los
interlocutores sociales, según la legislación comunitaria y de la legislación, los
convenios colectivos y las prácticas nacionales.
4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán
los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los
trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por
razones objetivas.
Aquest acord prohibeix tractar els treballadors amb un contracte de durada
determinada d'una manera menys favorable que als treballadors fixos comparables
pel simple fet de tenir un contracte de durada determinada, excepte que es justifiqui
un tracte diferent per raons objectives, sent aquesta norma aplicable a tots els
treballadors, ja siguin públics o privats, amb contracte laboral o administratiu. De tal
manera que si les funcions que exerceixen el personal temporal són les mateixes que
el personal funcionari de carrera o el personal laboral fix, la retribució ha de ser la
mateixa, llevat que, com ja hem dit, existeixi una raó objectiva que justifiqui la
diferència de tracte entre tots dos treballadors. Dins el concepte de raons objectives la
jurisprudència ha estat taxant en determinar que no es pot justificar aquesta diferència
de tractament en funció que s'hagi previst així en una norma general i abstracta com
una llei o un conveni col·lectiu.
Aquesta Directiva i l'Acord marc són d'aplicació a tots els treballadors que tenen una
relació laboral de duració determinada, per tant, és d'aplicació a tots els funcionaris
interins i personal laboral temporal, independentment de si són o no de llarga durada.
Aquest fet es demostra precisament quan el Tribunal de Justícia Europeu declara el
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2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de prorrata temporis.
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1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por
razones objetivas.

ACTA DEL PLE

El principi de no discriminació es recull a la clàusula 4 de l'Acord:

dret dels interins a la percepció dels triennis.
Respecte a aquesta qüestió, l'Auto del Tribunal de Justícia de 9-02-2012, núm. C556/2011 sobre l'aplicació de la Directiva 1999/70 assenyala:
32. Las disposiciones contenidas en el Acuerdo marco se aplican a las relaciones de
servicio de duración determinada y a los contratos celebrados por los órganos de la
Administración y el resto de entidades del sector público (sentencia Gavieiro Gavieiro
e Iglesias Torres, antes citada, apartado 38 y jurisprudencia citada, y auto Montoya
Medina, antes citado, apartado 27).

37. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que los trienios, cuyo beneficio reservaba
el Derecho español al personal estatutario fijo de los servicios de salud, excluyendo al
personal interino , a los profesores que son funcionarios de carrera al servicio de una
comunidad autónoma, excluyendo a los profesores que tienen la condición de
funcionarios interinos , y a los profesores contratados doctores, excluyendo a los
profesores ayudantes doctores, están incluidos en el concepto de “condiciones de
trabajo” recogido en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco (véase, en este
sentido, las sentencias, antes citadas, Del Cerro Alonso, apartados 47 y 48, y Gavieiro
Gavieiro e Iglesias Torres, apartados 50 a 58, y el auto Montoya Medina, antes citado,
apartados 32 a 34).
40. Pues bien, como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , por lo que
se refiere a las condiciones de trabajo, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del
Acuerdo marco, los trabajadores con contrato de duración determinada no pueden ser
tratados de manera menos favorable que los trabajadores fijos que se encuentran en
una situación comparable, a menos que se justifique un trato diferente por razones
objetivas (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Del Cerro Alonso,
apartados 42 y 47, y Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, apartado 53; el auto Montoya
Medina, antes citado, apartado 34, y la sentencia Rosado Santana, antes citada,
apartados 56, 57 y 64).
41. Del auto de remisión se desprende que los profesores que tienen la condición de
funcionarios de carrera y los que son funcionarios interinos constituyen dos categorías
profesionales distintas, cuyos vínculos con la Administración, criterios de selección y
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36. Habida cuenta de los objetivos que persigue el Acuerdo marco, recordados en los
dos apartados anteriores, la cláusula 4 del Acuerdo marco debe interpretarse en el
sentido de que expresa un principio de Derecho social de la Unión que no puede ser
interpretado de manera restrictiva (véanse las sentencias, antes citadas, Del Cerro
Alonso, apartado 38, y Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, apartado 49, y el auto
Montoya Medina, antes citado, apartado 31).

ACTA DEL PLE

35. El Acuerdo marco, y en particular su cláusula 4, tiene por objeto la aplicación de
dicho principio a los trabajadores con un contrato de duración determinada con la
finalidad de impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada por un
empleador para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los
trabajadores con contrato de duración indefinida (sentencias, antes citadas, Del Cerro
Alonso, apartado 37, y Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, apartado 48, y auto
Montoya Medina, antes citado, apartado 30).
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(…)

evolución de carrera difieren.
42. A este respecto, procede recordar que el concepto de “trabajador con contrato de
duración indefinida comparable” se define en la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo
marco como “un trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinida,
en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar,
teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña” (véase el auto
Montoya Medina, antes citado, apartado 36).
43. Para apreciar si determinados trabajadores ejercen un trabajo idéntico o similar,
debe comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza
del trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales, puede
considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable
(véanse, en este sentido, el auto Montoya Medina, antes citado, apartado 37, y la
sentencia Rosado Santana, antes citada, apartado 66).

En els mateixos termes s'expressa l'Auto del TJUE de 22 de març de 2018 C-315/17,
que fa les següents consideracions respecte a la discriminació existent en la
desigualtat de tracte entre fixos i temporals en la participació en un sistema de carrera
professional:
1.º) Las disposiciones contenidas en el Acuerdo Marco se aplican a los contratos y
relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la
Administración y demás entidades del sector público.
2.º) La participación en un sistema de carrera profesional y el complemento retributivo
que se deriva de ella están incluidos en el concepto de "condiciones de trabajo" en el
sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco, puesto que el criterio
decisivo para determinar si una medida ostenta esa naturaleza es precisamente el del
empleo, es decir, la relación de trabajo entre un trabajador y su empresario
3.º) El sistema de carrera horizontal tiene por objeto incentivar la progresión
profesional y retribuir la calidad del trabajo, la experiencia y los conocimientos de su
personal, reconocer y tener en cuenta la actividad previa y los méritos contraídos por
el desempeño profesional del personal que se halla prestando servicio en ese
momento. Todos estos elementos cumplen el criterio decisivo de conformar las
condiciones de trabajo que rigen en la relación de empleo.
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50. En efecto, una diferencia de trato por lo que se refiere a las condiciones de trabajo
entre trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada y trabajadores
fijos no puede justificarse por un criterio que se refiere a la duración misma de la
relación laboral de manera general y abstracta. Admitir que la mera naturaleza
temporal de una relación laboral basta para justificar tal diferencia privaría de
contenido a los objetivos de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco. En lugar de
mejorar la calidad del trabajo con contrato de duración determinada y promover la
igualdad de trato buscada tanto por la Directiva 1999/70 como por el Acuerdo marco,
el recurso a tal criterio equivaldría a perpetuar el mantenimiento de una situación
desfavorable para los trabajadores con contrato de duración determinada (sentencia
Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, antes citada, apartado 57, y auto Montoya
Medina, antes citado, apartado 43).

ACTA DEL PLE

(…)

4.º) Por consiguiente, una interpretación de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo
Marco que excluyera de la definición del concepto de "condiciones de trabajo" el
derecho a participar en un sistema de carrera profesional de esa naturaleza y el
complemento retributivo derivado de dicha participación, equivaldría a reducir el
ámbito de aplicación de la protección contra las discriminaciones otorgada a los
trabajadores con contrato de duración determinada.

Així per exemple, la sentencia del Tribunal Suprem de 6 de març de 2019 (Sala
Social) que desestima el recurs interposat contra la STSJ Astúries (social) de 13
d'octubre de 2017 que estimava les demandes de conflicte col·lectiu interposat per
diferents sindicats contra l'administració i declarava el dret dels treballadors amb
contractes temporals que presten serveis en aquesta administració a accedir a la
carrera professional i percebre el complement de carrera professional en els mateixos
termes i condicions en què ho fa el personal laboral fix. Aquesta sentència declara que
no hi ha raons objectives per justificar el tractament diferent entre el personal fix i els
contractats temporals que reuneixin el nombre d'anys necessaris per a progressar en
les categories professionals, ni es pot apreciar obstacle perquè els siguin aplicables
els mateixos plans d'avaluació de l'acompliment.
Continua dient: ‘decae por sus propios términos la afirmación de que el personal
temporal carece de carrera profesional porque su contratación obedece a razones de
carácter coyuntural y de urgencia. La carrera horizontal se condiciona a un
determinado periodo de prestación de servicios, que podrá o no alcanzarse
igualmente por el personal temporal en razón a la extensa duración de las relaciones
de trabajo temporales que dan derecho al ascenso a la progresión en la categoría. Y
puesto que deberán de reunir el mismo periodo de prestación que los trabajadores
fijos para beneficiarse de la carrera horizontal, ese elemento no constituye un dato
objetivo que pueda justificar un diferente tratamiento.
3. Tampoco justifica la desigualdad de trato el hecho de que la carrera profesional
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La jurisprudència nacional respecte de la carrera professional dels interins recull la
doctrina comunitària i és clara en fer l'equiparació entre els empleats públics de
duració determinada i els fixos a efectes retributius, inclosa la carrera professional. En
aquest sentit, determinen que no existeix cap motiu objectiu per fixar un tractament
diferent entre els empleats permanents i aquells que no ho són.
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6.º) Aunque se admitiere que esa progresión estuviere ineludiblemente vinculada a la
condición de funcionario de carrera de personal laboral fijo, esta circunstancia no
puede enervar la conclusión de que el sistema y el complemento mencionados
presentan una vinculación con la relación de servicios entre un trabajador y su
empleador. Y lo mismo cabe apreciar en cuanto al carácter voluntario de dicho
sistema, al grado de dificultad que presenta la obtención del complemento derivado
de él y a la naturaleza estatutaria de la relación de servicio entre la Administración y
sus agentes.

ACTA DEL PLE

5.º) El hecho de que el complemento retributivo al que da lugar la participación en el
sistema de carrera profesional tenga por objeto retribuir determinadas cualidades
subjetivas desarrolladas por el trabajador en el desempeño de sus funciones a lo
largo de los años confirma que este complemento está vinculado al puesto del
trabajador.

Altres sentències d'interès són, entre altres, la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Cantàbria de 2 d'abril de 2018, Sentència del Tribunal Suprem de 21 de
febrer de 2019, o la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de
30 de març de 2017 que desestima el recurs d'apel·lació interposat contra la sentencia
del Jutjat Contenciós núm. 3 de Palma que reconeixia el dret a la carrera professional
d'una funcionaria interina que havia prestats serveis en diferents centres de treball,
diferents llocs de feina i categories i diferents règims jurídics (metge d'atenció primària
en el centre ZBS Casa del Mar com a facultatiu interí l'any 2007. l'any 2010 com a
coordinadora metge general en el centre ZBS de Torrent de Sant Miquel com a
personal facultatiu eventual. L’abril de 2011 coordinador metge general en el centre
ZBS de Torren de Sant Miquel com a personal facultatiu interí. De juliol a setembre de
2012 com a subdirectora metge en el servei de suport de gestió atenció primària amb
contracte d'alta direcció. A Octubre de 2012 metge general d'atenció primària com a
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La Sentència del Tribunal Suprem de dia 6 de març de 2019 (Sala Contenciosa)
declara: a) que para la comparación entre ambos tipos de trabajadores habrá que
partir (i) del concepto de "trabajador con contrato de duración indefinida comparable"
de la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo Marco anexado a la Directiva 1999/70
(EDL 1999/66412), caracterizado por realizar un trabajo idéntico o similar en el mismo
centro de trabajo y tomando en consideración su cualificación y las tareas que
desempeña; (ii) de que para precisar si se realiza un trabajo idéntico o similar deberán
comprobarse factores como los citados en las cláusulas 3, apartado 2, y 4, apartado 1
-naturaleza del trabajo, condiciones laborales y de formación-; b) que si de esa
comparación resulta que el único elemento diferenciador es la naturaleza temporal de
la relación que vincula al trabajador con su empleador, deberá comprobarse si existe
causa objetiva para ello, estableciendo a tal fin los siguientes parámetros: (i) que el
concepto de "razones objetivas" de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco de
referencia, no permite justificarlo y apreciar la existencia de causa objetiva por el
simple hecho de que la diferencia está apoyada en una norma nacional abstracta y
general, como una ley o un convenio colectivo. Si eso fuera suficiente se privaría de
contenido a los objetivos de la Directiva pues, en lugar de mejorar las condiciones de
trabajo y promover la igualdad, se perpetuaría el mantenimiento de la situación
desfavorable unida a la contratación de duración determinada; (ii) el concepto "razón
objetiva" requiere que la desigualdad de trato esté justificada por la existencia de
elementos precisos y concretos que caracterizan la condición de trabajo de que se
trata, a fin de verificar si responde a una necesidad auténtica que permita alcanzar el
resultado perseguido y resultando indispensable para ello --en particular, la especial
naturaleza de las tareas encomendadas al personal de duración determinada, las
características inherentes a ellas, la consecución de objetivos legítimos de política
social--.

ACTA DEL PLE

pueda incidir en la movilidad funcional de los trabajadores. En nuestra sentencia de
2/4/2018, rec. 27/2017 , a la que ya hemos hecho referencia, admitimos la posibilidad
de los trabajadores indefinidos no fijos puedan aspirar a otros puestos de trabajo
como consecuencia de esa promoción profesional, y lo mismo cabe decir respecto al
personal temporal, sin que ello suponga en ningún caso alterar la naturaleza temporal
del vínculo. La promoción económica, con el acceso al derecho a devengar los
complementos salariales anudados al desarrollo de la carrera horizontal, es sin duda
la consecuencia más elemental de esa equiparación, la más fácil de visualizar desde
la perspectiva jurídica del derecho a la igualdad de trato entre trabajadores fijos y
temporales, y la que menos reparo puede ofrecer a la horade garantizar la efectividad
igualdad de ambos colectivos"

personal facultatiu eventual en el centre ZBS des Pla de Sineu).
II. Raonaments jurídics.
Com hem dit a l'inici no es coneix cap sentència judicial que resolgui un cas exacte al
que es planteja, en el sentit que els serveis durant 5 anys, que és el termini per poder
optar al primer nivell de carrera, s’hagin prestat a diferents administracions, però no hi
ha dubte que s’ha creat una sòlida doctrina jurisprudencial que gravita envoltant a un
principi bàsic: perquè els empleats públics de carrera o fixos tenguin una diferència de
tractament respecte dels interins o temporals és necessari que a les seves condicions
de treball existeixi una causa objectiva que justifiqui aquesta diferència de tractament.

El complement de carrera no retribueix el treball del funcionari, sinó la progressió
professional, la qualitat del seu treball en atenció a l’experiència, als coneixements
adquirits i a la formació rebuda, de forma que tot això reverteix en una millor qualitat
del servei públic que presta el treballador.
Dit això, la qüestió, a la vista de la jurisprudència que s’ha exposat, és la següent:
existeixen causes objectives que justifiquin el no reconeixement de la carrera
professional a aquells treballadors interins o temporals que no duen més de 5 anys a
l’Ajuntament, però que mitjançant els mèrits i treballs a altres administracions reunirien
els requisits per tal reconeixement en el nostre Ajuntament, quan sí se'ls reconeix als
funcionaris de carrera i personal laboral fix del nostre Ajuntament? Existeix, doncs,
una diferència de tractament injustificat?
Si analitzem les funcions i responsabilitat dels funcionaris de carrera en un determinat
lloc, en línies generals i llevat d'algunes excepcions, no són diferents de les que
desenvolupen els interins talment com ha reconegut reiterada jurisprudència. Per
exemple un tècnic d’administració general de carrera destinat a l'àrea de contractació,
realitza las mateixes feines i assumeix les mateixes responsabilitats que un interí en el
mateix lloc de feina. El mateix podem dir dels administratius, auxiliars o agents de la
Policia Local, etc.
Per tant, hem de partir d’una primera premissa i és que els funcionaris de carrera
respecte dels interins o el personal laboral fix en plantilla respecte del temporal no es
distingeixen, en un mateix lloc de feina, per una major responsabilitat o funcions.
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La carrera professional horitzontal consisteix en la progressió de nivell o graó, sense
necessitat de canviar de lloc de treball a conseqüència de la valoració de
l'acompliment i l'actuació professional, de la qualitat dels treballs realitzats i els
coneixements adquirits i transferits. L'efectivitat definitiva del sistema de carrera
horitzontal requereix, en tot cas, la implantació prèvia de sistemes d'avaluació de
l'acompliment.

ACTA DEL PLE

La carrera professional es troba regulada a l'article 17 del Text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre (TRLEBEP) i als art. 62 i 62 bis de la Llei 3/2007 de 27 de març, de funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa.
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Anem per tant a analitzar si la carrera professional, per la seva naturalesa jurídica és
un element diferenciador que justifica aquesta diferència de tractament.

El que ara cal analitzar és si hi pot haver aquesta diferència de tractament des de la
perspectiva de la carrera professional, és a dir, si en aquest punt existeix o no una
causa objectiva que justifiqui la diferència de tractament.

Per tant si l’Ajuntament d’Inca ha tengut en compte aquestes consideracions per
reconèixer els serveis prestats a altres administracions als funcionaris de carrera i
personal laboral fix, no s'endevina quina pugui ser la causa objectiva ara, des de
l’òptica de la jurisprudència exposada, que justifiqui que als empleats interins i
temporals no se'ls puguin tenir en compte els anys prestats a altres administracions
als efectes de la carrera administrativa, talment com es fa als empleats públics titulars.
No observant motiu per establir diferències de tractament quant a l'aplicació de la
carrera professional entre els empleats públics no permanents i els fixos, la
funcionària que subscriu considera que s'han d'aplicar les mateixes regles de
valoració del temps prestats. Així, tal com es fa amb els funcionaris de carrera i
personal laboral fix, als empleats públics no permanents se'ls hauria de valorar els
serveis prestats tant en el lloc de feina actual com en els anteriors.
Vist des de la recent doctrina jurisprudencial aquí exposada, exigir la condició
d'antiguitat de 5 anys dins l’Ajuntament d’Inca al personal funcionari interí i laboral
temporal per poder donar-los el mateix tractament que els funcionaris de carrera i al
personal laboral fix, quant a aquests precisament se'ls permet comptabilitzar els 5
anys amb serveis prestats a altres administracions, dona lloc a una situació
discriminatòria i de greuge comparatiu sense justificació.
- Comparativa de l'acord de carrera professional d'altres administracions.
Analitzant acords de carrera professional d'altres administracions públiques podem
comprovar recullen el dret dels empleats temporals amb les mateixes condicions que
els empleats amb vocació de permanència.
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Aquesta idea és la que precisament sustenta el dret dels funcionaris de carrera i del
personal laboral fix en l'actual acord de carrera professional de l'Ajuntament d’Inca, en
el qual, com hem dit, es tenen en compte baix determinats criteris, els anys treballats
a altres administracions.

ACTA DEL PLE

El personal temporal quan presta els seus serveis a l’Ajuntament d’Inca ho fa fent ús
de totes les habilitats, coneixements i formació que posseeix i ha anat adquirint durant
la seva vida com a empleat públic, sigui en el nostre Ajuntament o a un altre lloc. El
que és impossible és que es pugui compartimentar la formació o experiència segons
l’administració on la rebuda o l’ha adquirida, com si de persones distintes es tractés.
L’Ajuntament d’Inca rep la prestació d’aquests treballadors amb un determinat nivell
de qualitat, gràcies no sols a la carrera que ha anant desenvolupant dins aquest
Ajuntament, sinó també dins les altres administracions en temps passats. Per tant
l’Ajuntament es beneficia de la promoció professional que ha anant fent el funcionari a
altres administracions.
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Como hem dit abans la carrera professional retribueix la progressió que
professionalment ha anat realitzant el funcionari, la major qualitat del seu treball
gràcies a l’adquisició d’experiència i els majors coneixements i formació que ha anat
adquirit durant els anys, tota la qual cosa redunda en una millora del servei públic que
actualment presta.

Tot seguit, un exemple d'aquests acords signats per altres administracions de
Mallorca:
- Ajuntament d'Alaró. No diferencia entre personal fix i temporal. En el moment
d'accedir a la carrera professional es valora de manera extraordinària el temps de
serveis prestats durant tota la vida laboral.

- Consell Insular de Mallorca: l'acord de carrera professional és aplicable a tot el
personal funcionari i laboral del Consell Insular de Mallorca i dels seus ens adscrits.
Es valoren els serveis prestats en qualsevol administració pública i en qualsevol
categoria.
- Mancomunitat des Raiguer, de la qual forma part el municipi d'Inca: pot accedir al
sistema de prestació econòmica de la carrera professional horitzontal el personal que
presta servei a la Mancomunitat des Raiguer amb independència del règim jurídic
aplicable i de les característiques de temporalitat que pugui tenir. No obstant això, no
tendran dret al reconeixement d'aquest complement el personal catalogat com
eventual de conformitat al TREBEP; ni el personal contractat temporal per cobertura
de baixes, vacances, entre d'altres, i per període inferior a un any en cada contracte.
Es valoren els serveis prestats en qualsevol administració pública i en qualsevol
categoria.
III. Conclusió
En conclusió, la carrera professional, està inclosa dins el concepte de ‘condicions de
feina’ de la clàusula 4ª de l'Acord marc incorporat per la Directiva 1999/70 referida al
principio de no discriminació, i com ja hem vist en aquest Informe-proposta la
jurisprudència advoca per la protecció de la igualtat consagrada a l'art. 14CE i en la
Directiva 1999/70 CE, la qual és aplicable als contractes i relacions laborals de
l'administració pública, per la qual cosa mantenir la condició de ser personal de llarga
durada (tenir una antiguitat de 5 anys a la mateixa plaça de l'Ajuntament d'Inca) pel
personal temporal, quan no s’exigeix respecte del personal funcionari de carrera i del
personal laboral fix, suposa mantenir una discriminació sense cap causa que la
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- Ajuntament de Son Servera. No distingeix dins el seu àmbit d'aplicació entre
personal funcionari fix o interí, ni entre personal laboral fix i temporal, de manera que
engloba dins el seu àmbit d'aplicació els funcionaris i personal laboral. En el moment
d'accedir es valoren els serveis prestats en altres administracions públiques i en altres
categories.

ACTA DEL PLE

- Ajuntament d'Alcúdia. No distingeix dins el seu àmbit d'aplicació entre personal
funcionari fix o interí, ni entre personal laboral fix i temporal, de manera que engloba
dins el seu àmbit d'aplicació els funcionaris i personal laboral. En el moment d'accedir
es valoren els serveis prestats en altres administracions públiques i en altres
categories.
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- Ajuntament de Binissalem. Estableix un sistema de carrera professional universal per
tot el personal funcionari, ja sigui de carrera o interí, i per tot el personal laboral, ja
sigui fix, temporal o indefinit. Té dret tot el personal que presta serveis a l'Ajuntament
amb independència del seu regim jurídic i de les característiques de la temporalitat
que tenguin. Es valoren els serveis prestats en qualsevol administració pública.

justifiqui, per tant, és procedent modificar l'Acord de la carrera professional en el sentit
d’eliminar aquesta condició de ser empleat públic de llarga durada (més de 5 anys a la
mateixa plaça de l’Ajuntament) per poder tenir accés a la carrera professional.
En data 16 de juliol de 2020 la mesa negociadora conjunta de personal funcionari i
laboral de l'Ajuntament d'Inca es va reunir per a negociar la modificació de l'Acord de
la carrera professional equiparant els funcionaris interins i personal laboral temporal
amb el personal funcionari de carrera i personal laboral fix, eliminant la condició dels 5
anys d'antiguitat a l'Ajuntament d'Inca a la mateixa plaça.

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 han accedit a la plaça que
ocupen per haver superat un procés selectiu realitzat pel propi ajuntament o bé
realitzat per altres administracions públiques per delegació de l'Ajuntament,
sempre respectant els principis constitucionals d’accés a la funció pública.
 Funcionaris de la Policia Local amb situació de segona activitat, amb o sense
destinació.
 Personal laboral indefinit no fix.
3.2- Personal que no ha de percebre la carrera professional.
 Personal eventual.
 Personal d’alta direcció – no funcionari.’
Segon. Aquestes modificacions entraran en vigor al dia següent de la seva aprovació
amb efectes retroactius al dia de l'aprovació per la mesa negociadora de personal
funcionari i laboral de dia 16 de juliol de 2020.
La TAG interina. Vist i conforme, el secretari accidental.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Per la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern a la seva sessió de dia 20 de
juliol de 2019, va acordar dictaminar favorablement l’anterior Informe-proposta i
elevar-lo a la consideració del Ple per a l'adopció dels acords que s'hi proposen."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
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‘3.1. Personal que ha de percebre la carrera professional.
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Primer. Modificar el punt 3 de l'acord de la carrera professional eliminant respecte dels
funcionaris interins i del personal laboral temporal, i també del personal laboral
indefinit no fix que es trobaria amb la mateixa situació de discriminació, la condició
d'antiguitat dels 5 anys a la mateixa plaça de l'Ajuntament per poder tenir accés a la
carrera professional i així assolir un nivell que li doni dret a la retribució corresponent
del complement de carrera professional. En conseqüència, la redacció del punt 3 de
l'Acord que regula l'àmbit d'aplicació quedarà redactat amb el següent contingut literal:

ACTA DEL PLE

Per tot allò exposat, la que subscriu informa favorablement la modificació de l'acord de
la carrera professional en el sentit d'eliminar la condició d'antiguitat dels 5 anys a
l'Ajuntament d'Inca per equiparar els empleats temporals amb els fixos i proposa
l’adopció dels següents acords:

votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d'Economia i Bsmpon Govern per a la modificació de l'acord de la carrera
professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament d'Inca.
13. Mocions urgents
URG A. Proposta del regidor delegat de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar
Animal per a l'aprovació inicial del Reglament per a la correcta gestió dels
moixos ferals al municipi d'Inca
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 19. En contra: 0. Abstencions: 2. Absents: 0

VIST que, tal com consta a l’Informe justificatiu de la necessitat de redactar el
Reglament de referència, emès per la tècnica de Medi Ambient Sílvia Gayá Súñer, del
següent contingut literal: ‘L’Ajuntament d’Inca té atribuïdes les competències en
matèria de gestió ambiental i en matèria de salubritat per tal d’evitar possibles
afectacions sobre la població, regulat a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local on s’estableix la protecció de la salubritat
pública.
En les ciutats és una realitat l’existència de moixos ferals, que es congreguen en
colònies. El seu control és bàsic per tal de poder harmonitzar la seva presència dins
l’entorn urbà.
Dins Inca, les colònies felines estan gestionades per persones voluntàries que
s’encarreguen de l’esterilització i control sanitari dels exemplars, a més de la seva
alimentació. L’Ajuntament ha iniciat una via de col·laboració amb aquestes persones i
des de l’Àrea de Medi Ambient es considera bàsica la redacció d’un reglament que
marqui les pautes de control i gestió per tal que les colònies puguin conviure en
harmonia amb la ciutadania.’
L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques –LPACAP–, amb l'objectiu de garantir la participació
dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari,
estableix que s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per recaptar l'opinió dels
ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin
veure afectats per aquest, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es
pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació,
els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no
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"PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE MEDI AMBIENT, DE SOSTENIBILITAT I
DE BENESTAR ANIMAL per a l’APROVACIÓ INICIAL del Reglament per a la correcta
gestió dels moixos ferals al municipi d’Inca

ACTA DEL PLE

Els reunits consideren la Proposta del regidor delegat de Medi Ambient, Sostenibilitat i
Benestar Animal per a l'aprovació inicial del Reglament per a la correcta gestió dels
moixos ferals al municipi d'Inca, que transcrita textualment diu:
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En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).

reguladores.
En compliment d’aquest precepte legal, amb aprovació prèvia per la Junta de Govern
de data 26 de febrer de 2020, en data de 28 de febrer de 2020 la Junta de Govern
municipal va sotmetre a consulta pública prèvia durant el termini de quinze dies la
memòria de modificació, mitjançant publicació a la pàgina web municipal, si bé aquest
termini va ser suspès per la declaració de l’estat d’alarma, fins al dia 1 de juny de
2020.

TÍTOL: es considera oportú el canvi de titulació proposat per BALDEA, que queda
com: Reglament per a la correcta gestió dels moixos ferals al municipi d'Inca en lloc
de Reglament per a la correcta gestió de les colònies felines urbanes de la ciutat
d'Inca. El que pretén el Reglament és el control de tots els moixos que viuen al carrer,
ja sigui dins el casc urbà o als afores.
Art. 1. Es mantenen alguns del suggeriments de BALDEA, que queda de la següent
manera:
‘El present Reglament té per objecte regular la correcta de gestió dels moixos ferals
existents a la ciutat d'Inca, integrant la seva presència dins la ciutat de manera que
convisquin en harmonia totes les parts involucrades.
El procediment de control poblacional dels moixos ferals es basarà en l’estratègia
CER (Captura, Esterilització i Retorn) amb l’objectiu de controlar l’abast de la colònia.
S'actuarà tant en terrenys públics com privats, prèvia autorització.
La gestió de les colònies es regirà per les normes indicades en el present Reglament.’
Art. 2. S’han inclòs algunes especificacions fetes per part de BALDEA: ‘Tot aquell
ciutadà que dins la seva propietat trobi moixos ferals podrà acollir-se al programa CER
comunicant-ho a l'Ajuntament directament o a les associacions i persones voluntàries
que col·laboren amb l'Ajuntament. No podran acollir-se a aquest programa els moixos
domesticats i amb propietari.’
Art. 3. S'inclou un petit matís de gran importància al darrer paràgraf, que queda així:
‘L'Ajuntament es reserva el dret de retirar l’autorització a aquelles persones
responsables que estigui comprovat que incompleixin el Reglament de bona gestió de
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SUGGERIMENTS INCLOSOS EN EL REGLAMENT
Les modificacions fetes són:
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Durant la fase de consulta prèvia s'han mantingut diverses reunions amb les persones
voluntàries i les associacions encarregades de gestionar les colònies felines, a més de
la Plataforma Balear per a la Defensa dels Animals, S'han rebut un total de dos
comunicats: un per part de BALDEA i de Francisco Capacete, advocat especialitzat en
la dret animal.
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Durant el termini de consulta prèvia, s’han presentat dues opinions, al·legacions o
suggeriments. Per això, en data 19 de juliol de 2020 es va emetre informe per part de
la tècnica de Medi Ambient, del següent contingut literal: ‘Sílvia Gayá Suñer com a
tècnica municipal de Medi Ambient, emet el següent informe en què s’especifiquen les
al·legacions i suggeriments que han estat estimades i desestimades sobre el nou
reglament per a la correcta gestió de les colònies felines urbanes de la ciutat d'Inca.

les colònies urbanes o que hi duguin a terme males pràctiques i amb els veïns.’
Art. 5. Arran d'un suggeriment de BALDEA, el primer paràgraf es completa quedant
així: ‘Per alimentar els exemplars de les colònies únicament es podrà dispensar pinso,
queda prohibit posar menjar humit o restes domiciliàries. Únicament es podrà
permetre l'ús de menjar humit en casos excepcionals sota causa motivada, i amb
autorització prèvia del personal tècnic municipal. En cas que els exemplars no s'hagin
acabat el menjar humit, les sobres seran retirades per evitar la presència d'insectes i
rosegadors, i evitar les males olors.’

Art. 12. S'accepten les propostes de BALDEA amb algun canvi, incloent-se el següent
paràgraf: ‘L'Ajuntament recolzarà les feines de les persones voluntàries, i es
compromet a sol·licitar les ajudes que en matèria de gestió puguin afavorir a les
colònies urbanes. En cas d'existir la possibilitat, destinarà pressupost municipal a la
gestió de les colònies.’
S'accepta el suggeriment de l'advocat Francisco Capacete d'incloure un apartat
sancionador, que correspondrà als articles 13 en endavant.
SUGGERIMENTS DESESTIMATS
Art. 2. Es desestimen els suggeriments de BALDEA de només denegar les
autoritzacions en els espais naturals en els quals convisquin espècies d'especial
rellevància. En manté que no podran estar en espais protegits, tal com recomana la
Conselleria de Medi Ambient.
Art 4. Es desestima la proposta de BALDEA que siguin els propis gestors de la colònia
els que triïn el lloc idoni per a alimentar els animals. Es farà baix els criteris tècnics del
personal de l'Ajuntament considerant les preferències de les persones voluntàries,
però també baix criteris de les diferents normatives i ordenances a aplicar, i la
conformitat del propietari de l'espai, en cas de ser un espai privat.
Art 5. Es desestimen els comentaris de BALDEA de permetre's obertament la
disposició de menjar humit per a determinades actuacions. És preferible que se
sol·liciti el permís als responsables tècnics i que a la vegada es doni avís a policia per
evitar-ne les sancions.
Art. 9. Es desestimen els suggeriments de BALDEA. Les avaluacions tècniques
inclouran el parer de totes les parts implicades, incloses les persones que en el
moment les gestionin.
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Art. 11. S'accepta el matís proposat per BALDEA a l'inici de l'article, d'indicar sols
colònies i no acotar a les colònies urbanes, i queda de la següent manera: ‘Els
voluntaris i les voluntàries encarregats de gestionar les colònies estan obligats a:’

ACTA DEL PLE

‘Si es detecten exemplars que pel seu caràcter més sociable poden conviure en un
habitatge, es promourà la seva adopció.
En funció de les característiques d’una colònia, l’Ajuntament podrà requerir que els
nous exemplars que es detectin a una colònia hagin de ser reubicats després de la
seva captura i esterilització.’
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Art. 6. s'afegeixen dos nous paràgrafs per a major aclariment quan al control dels
exemplars quedant així:

Es mantenen les denominades zones de risc tal com proposa la Conselleria de Medi
Ambient.
Art. 10. Es desestimen els canvis proposats per BALDEA en el punt sobre alimentació,
ja que no varia el contingut i sentit inicial, i en el punt de mantenir les condicions
higienicosantitàries de les colònies. És una condició indispensable per a la seva
autorització. No poden ser focus d'insectes o altres molèsties, més depenen d’on
estiguin situades.
Art. 11. Es desestima el matís de BALDEA indicant que els voluntaris col·laboraran en
mantenir els exemplars. No es creu rellevant.’

PRIMERA. APROVAR INICIALMENT el Reglament per a la correcta gestió dels
moixos ferals al municipi d’Inca.
SEGONA. EXPOSAR AL PÚBLIC aquest Reglament pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
TERCERA. En cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat definitivament el
reglament sense necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que disposa l’art.
102 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins
que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins que no
hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada Llei."

ACTA DEL PLE

Per tot l’exposat, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen previ de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, les següents
PROPOSTES D’ACORD:
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Una vegada introduïts els canvis proposats per la tècnica de Medi Ambient, procedeix
l’aprovació inicial del Reglament per a la correcta gestió dels moixos ferals al municipi
d’Inca.

Per la seva part la Sra. Vallès proposa esmenar l'article 9 llevant el parèntesi "(parcs
infantils, hospitals o centres de salut, centres educatius, residències, etc.)". Proposa
també afegir la desparasitació dels animals que s'esterilitzin a la vegada que se'ls
subministra antibiòtics d'ampli espectre.
En primer lloc el Sr. Frontera comenta que hi ha una errada a l'article 14: on diu "alimentar
de forma involuntària" ha de dir "alimentar de forma voluntària".
El Sr. Frontera accepta l'esmena proposada per la Sra. Vallès a l'article 9 de llevar el
parèntesi "(parcs infantils, hospitals o centres de salut, centres educatius, residències,
etc.)", i també li sembla bé afegir a l'article 6: "S'aprofitarà l'operació d'esterilització per
aplicar un tractament per desparasitació i per l'administració d'antibiòtics d'ampli
espectre als exemplars".
Pel que fa a l'article 8 amb referència a l'esmena proposada pel Sr. Pol, el Sr. Frontera
proposa afegir: "El cartell informatiu haurà de seguir el model facilitat per l'Ajuntament."
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Durant les intervencions dels grups municipals el Sr. Pol proposa afegir a l'article 8
"indicar mitjançant cartell informatiu, facilitat per l'Ajuntament, la seva existència".

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmeten a
votació les esmenes presentades i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
A continuació se sotmet a votació la Proposta esmenada i n'esdevé el següent
resultat: denou (19) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes
Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), MÉS per
Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), CiudadanosPartido para la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOSEUIB), i dues (2) abstencions del grup municipal de Vox-Baleares (VOX-Actúa
Baleares).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta del regidor delegat de
Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal per a l'aprovació inicial del Reglament
per a la correcta gestió dels moixos ferals al municipi d'Inca amb el següent text
esmenat:

El present Reglament té per objecte regular la correcta de gestió dels moixos ferals
existents al municipi d'Inca, integrant la seva presència dins la ciutat de manera que
convisquin en harmonia totes les parts involucrades.
El procediment de control poblacional dels moixos ferals es basarà en l’estratègia
CER (Captura, Esterilització i Retorn) amb l’objectiu de controlar l’abast de la colònia.
S'actuarà tant en terrenys públics com privats, prèvia autorització.
La gestió de les colònies es regirà per les normes indicades en el present Reglament.
Article 2. Autorització de les colònies
L'existència d'una colònia felina s'entendrà una vegada formalitzada la seva
autorització per part de l'Ajuntament d'Inca. Per això és necessari que la persona o
persones encarregades de la seva gestió es dirigeixin a l'Àrea de Medi Ambient
sol·licitant la seva inclusió dins el registre municipal vigent.
Tot aquell ciutadà que dins la seva propietat trobi moixos ferals podrà acollir-se al
programa CER comunicant-ho a l'Ajuntament directament o a les associacions i
persones voluntàries que col·laboren amb l'Ajuntament. No podran acollir-se a aquest
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Article 1. Objecte
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Aquest reglament neix de la necessitat de regular les colònies felines existents dins el
municipi i per falta d'alguna normativa que les reguli en la seva totalitat. L’ordenança
municipal per a la tinença responsable d'animals domèstics d’Inca contempla que el
manteniment de les colònies de moixos es dugui a terme per l’Ajuntament o mitjançant
persones voluntàries i associacions interessades, però no desenvolupa com s’ha de
dur a terme aquest manteniment. Davant una situació real i cada vegada més visible,
es fa necessari complementar l'Ordenança municipal amb aquest reglament, que el
que pretén no és més que marcar les pautes de control i gestió de les congregacions
de moixos ferals, no especificades en l'actual ordenança. Aquest reglament doncs, és
una ampliació de l'ordenança, i per tant queda emparat en el règim sancionador de la
mateixa en els casos en què no quedin clarificat en aquest reglament.

ACTA DEL PLE

Preàmbul

programa els moixos domesticats i amb propietari.
No seran autoritzades colònies felines dins espais protegits, sigui quin sigui el grau de
protecció, així com espais on existeixi una fauna d'especial rellevància. Sí es podrà
autoritzar si existeix una distància mínima de 500 m.
És necessari mantenir la informació actualitzada sobre cada colònia. Per tant, és
obligació de cada responsable o responsables fer arribar a l'Ajuntament les dades
actualitzades amb una periodicitat màxima de sis mesos.
En cas de produir-se un canvi de la persona responsable, aquest s'haurà de notificar
de forma immediata a l'Ajuntament.

Els gestors o gestores rebran un distintiu que hauran de dur visible en el moment
d'alimentar i abeurar la colònia (gestors /gestores). Aquest s'haurà de renovar cada
dos anys. En cas d'existir canvis, aquests es comunicaran a l'Ajuntament en el
moment de la renovació. Sols s'haurà de fer una comunicació immediata en cas que la
persona autoritzada es doni de baixa o que els canvis de contacte impedeixin que se
la localitzi en cas de necessitat.
Els cuidadors i/o cuidadores que sols es considerin col·laboradors també tendran un
distintiu, que no s'haurà de renovar excepte que hi hagi un canvi en les dades de
contacte o es doni de baixa.

ACTA DEL PLE

Per a cada colònia és necessari que hi hagi un mínim de dos gestors o gestores
principals autoritzats, que seran els encarregats de l'alimentació i l’abeurament de la
colònia. Per a la captura dels exemplars hi podrà haver més persones implicades, i
seran considerades persones col·laboradores.
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Article 3. Autorització dels gestors/ores i dels col·laboradors/ores

Article 4. Punts d'alimentació
Per a cada colònia, l'Ajuntament habilitarà un punt on poder dispensar el menjar i
aigua, que haurà de ser controlat per les persones responsables de les colònies.
Queda totalment prohibit alimentar o abeurar els moixos fora d'aquests punts indicats.
Altrament queda prohibit alimentar, de forma voluntària, altres animals.
En cas que els punts habilitats produeixin molèsties o no sigui apropiats, se'n podran
habilitar d’altres, sempre amb el consentiment de l'Ajuntament. En cas de trobar-se
dins una propietat particular, aquesta haurà d'estar-hi d'acord. L'Ajuntament arribarà a
un acord amb la persona propietària per establir les condicions d'accés per tal de
poder mantenir el punt d'alimentació.
Article 5. Alimentació
Per alimentar els exemplars de les colònies únicament es podrà dispensar pinso,
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L'Ajuntament es reserva el dret de retirar l’autorització a aquelles persones
responsables que estigui comprovat que incompleixin el Reglament de bona gestió de
les colònies felines o que hi duguin a terme males pràctiques i amb els veïns.

queda prohibit posar menjar humit o restes domiciliàries. Únicament es podrà
permetre l'ús de menjar humit en casos excepcionals sota causa motivada, i amb
autorització prèvia del personal tècnic municipal. En cas que els exemplars no s'hagin
acabat el menjar humit, les sobres seran retirades per evitar la presència d'insectes i
rosegadors, i evitar les males olors.
La quantia de pinso i la freqüència de la dispensació aniran en funció del nombre
d’exemplars presents a la colònia i de la seva condició (juvenils, senils, etc.). Aquestes
podran ser establertes per cada persona responsable de la colònia, sempre evitant un
sobrant.
L’aigua que es dipositi per a l’abeurament s'haurà de renovar amb una freqüència
menor als quatre dies per evitar la proliferació de moscards i per qüestions
higienicosanitàries.

Tots els membres de la colònia ja esterilitzats estaran marcats de forma visual i
permanent per facilitar així la identificació de nous exemplars sense controlar.
S'aprofitarà l'operació d'esterilització per aplicar un tractament per desparasitació i per
l'administració d'antibiòtics d'ampli espectre als exemplars.
Si es detecten exemplars que pel seu caràcter més sociable poden conviure en un
habitatge, es promourà la seva adopció.
En funció de les característiques d’una colònia, l’Ajuntament podrà requerir que els
nous exemplars que es detectin a una colònia hagin de ser reubicats després de la
seva captura i esterilització.
Article 7. Convivència de la colònia amb l'entorn
Les colònies s'han de mantenir netes i ordenades par tal d'evitar problemes de brutícia
i proliferació de rosegadors i insectes. Els recipients disposats per a l'alimentació dels
animals s'han de mantenir nets i ordenats dins l'espai de la colònia. De la mateixa
manera, si es col·loca un jaç perquè hi descansin els moixos, s'haurà de mantenir net,
en un lloc poc visible i si és possible arrecerat de les inclemències climàtiques.
Les colònies felines han de poder existir en harmonia amb la vida de la ciutat. Per
aquest motiu s'han d'evitar les molèsties als veïns. En cas de detectar-se’n, s'hauran
de cercar mesures per evitar-les. Les mesures i alternatives proposades s'hauran de
donar a conèixer a les persones responsables municipals.
En cas de persistència de les molèsties i de no donar amb la solució, s'hauran de
prendre altres mesures, si és possible amb el consens de totes les parts involucrades.
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Els exemplars que estiguin ferits de mort o manifestin patologies incurables i que els
comportin un patiment hauran de ser sacrificats sempre que el pronòstic clínic sigui
irreversible, per evitar el seu sofriment.

ACTA DEL PLE

Les persones que gestionen cada colònia hauran de mantenir-les esterilitzades i
higienitzades en la mesura possible, sempre comptant amb el suport o l’actuació d'un
facultatiu/iva.
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Article 6. Control dels exemplars

Article 8. Cartelleria
Cada gestor o gestora de colònies felines podrà decidir si vol indicar mitjançant cartell
informatiu la seva existència. El cartell informatiu haurà de seguir el model facilitat per
l'Ajuntament. En cas d'estar dins una propietat particular i voler anunciar-la, ha de
comptar amb el consentiment del propietari/ària del solar, finca o terreny. Haurà de ser
el propi voluntari o voluntària qui haurà de sol·licitar el permís a la propietat.
Article 9. Reubicació de les colònies

Les actuacions prohibides dins les colònies felines són:
1. Alimentar els exemplars de la colònia sense autorització.
2. Subministrar restes de menjar casolà o menjar humit, a excepció de situacions
particulars amb autorització prèvia per part de l'Ajuntament.
3. Alimentar altres animals diferents dels moixos.
4. Alimentar els moixos en punts no autoritzats per l'Ajuntament.
5. Posar verí.
6. Abandonar i/o sostreure exemplars a les colònies.
7. Reubicar les colònies sense consulta prèvia i/o autorització de l'Ajuntament.
8. Mantenir les colònies en males condicions higienicosanitàries i desordenades.
9. No canviar l'aigua amb una freqüència inferior a quatre dies.
Article 11. Obligacions dels voluntàries i les voluntàries
Els voluntaris i les voluntàries encarregats de gestionar les colònies estan obligats a:
 Sol·licitar per escrit l'autorització de la colònia.
 Mantenir els exemplars esterilitzats, en bones condicions de salut, marcats i
alimentats.
 Realitzar les intervencions quirúrgiques i les vacunacions a una clínica
veterinària o en unitat mòbil amb personal veterinari.
 Mantenir la informació actualitzada. Cada sis mesos es passarà la informació
actualitzada de cada colònia en la qual ha de constar com a mínim el nombre
d'exemplars (cal especificar el sexe i els exemplars que estan esterilitzats o
no), les esterilitzacions realitzades en aquell termini, possibles problemàtiques
sorgides i altres observacions. S'hauran d'adjuntar fotos de la colònia per
comprovar el seu bon estat.
 Renovar l’autorització com a gestor o gestora de la colònia cada dos anys.
 Informar dels canvis soferts relatius a les dades de contacte dels i les
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Article 10. Prohibicions

ACTA DEL PLE

Aquesta només es contemplarà quan els exemplars estiguin molt pròxims a zones de
risc (parcs infantils, hospitals o centres de salut, centres educatius, residències, etc.),
amb una avaluació tècnica prèvia, o quan la seva actual ubicació suposi un risc per
als seus exemplars. En altres casos en què se sol·liciti de forma motivada s'estudiarà
la possibilitat i sempre amb el consentiment de l'Ajuntament. Queda prohibit reubicarles sense permís.
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En principi les colònies felines es mantindran en el mateix lloc on s'han congregat, i
s’evitarà, sempre que sigui possible, la reubicació.






responsables de la colònia.
Informar immediatament de possibles incidents greus ocorreguts.
Mantenir les colònies en bon estat, tant d'higiene com d’ordre.
Donar en adopció aquells exemplars que pel seu caràcter més sociable puguin
conviure en un habitatge.
Informar l'Ajuntament de qualsevol proposta de canvi (punt d'alimentació,
reubicació o altres).

Article 12. Deures de l'Ajuntament
L'Ajuntament haurà de vetllar per l'harmonia entre totes les parts implicades. En cas
d'existir queixes o conflictes amb els habitatges dels voltants, l'Ajuntament podrà
prendre part en les decisions finals. En tot cas, haurà d'estar informat de les
actuacions que es van duent a terme.

L'Ajuntament col·laborarà en la mesura possible en les gestions de les colònies
felines. Proporcionarà, a aquells que ho sol·licitin, els cartells informatius sobre la
colònia autoritzada. A més, farà difusió de l’existència de les colònies felines com a
part integrada en la vida de la ciutat i del seu funcionament.
L'Ajuntament recolzarà les feines de les persones voluntàries, i es compromet a
sol·licitar les ajudes que en matèria de gestió puguin afavorir a les colònies felines. En
cas d'existir la possibilitat, destinarà pressupost municipal a la gestió de les colònies.
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El personal municipal crearà una base de dades en què s’incloguin, com a mínim, les
colònies autoritzades, les persones responsables i altres membres d’aquesta, el
nombre d’exemplars en el moment de cada revisió i les possibles incidències
ocorregudes. Aquesta informació sols serà tractada pel personal municipal, i només es
faran públiques les estadístiques generals, no el detall de cada colònia.

ACTA DEL PLE

L'Ajuntament tendrà autoritat per visitar en qualsevol moment les colònies i, si és
necessari, proposar modificacions en les mesures de gestió.

Les infraccions d'aquest reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 14. Infraccions lleus
Seran considerades infraccions lleus:
 Actuar en colònies de les que no s'hagi sol·licitat l'autorització pertinent.
 L'actuació en una colònia d'una persona no autoritzada.
 Alimentar als exemplars de la colònia en un punt diferent a l'autoritzat per a tal
fi.
 Alimentar de forma involuntària a altres animals que no siguin moixos.
 Reubicar una colònia sense autorització prèvia ni justificació.
 Qualsevol altre fet que no hagi estat classificat com a greu o molt greu, i
sempre que no impliqui cap sofriment animal.
Article 15. Infraccions greus
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Article 13. Tipificació de les infraccions

Seran considerades infraccions greus:
 L'actuació en una colònia d'una persona no autoritzada, quan això suposi un
risc als exemplars que hi conviuen.
 Alimentar als exemplars de la colònia amb menjar humit sense autorització per
part de l'Ajuntament; o amb restes de menjar casolà.
 Mantenir les colònies en males condicions higienicosanitàries o en desordre.
 Reincidir en una infracció lleu.
Article 16. Infraccions molt greus

Les infraccions que han estat tipificades com a lleus seran sancionades amb multes
d'entre 30 i 300 euros.
Les infraccions que han estat tipificades com a greus seran sancionades amb multes
d'entre 300,01 i 1.000 euros.
Les infraccions que han estat tipificades com a molt greus seran sancionades amb
multes de 1.000,01 a 3.000 euros.
Article 18. Òrgan competent per la imposició de sancions i procediment.
De conformitat amb el que disposa l’art. 21.1 lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local, la competència per la imposició de sancions correspondrà al
batle/batlessa de l’Ajuntament. El procediment a seguir serà el previst en el Decret
14/1994, de 10 de febrer, mitjançant el qual s’aprova el Reglament del procediment a
seguir per l’administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat
sancionadora, en tot el que no s’oposi, i respectant els principis i tràmits prevists per
l’exercici de la potestat sancionadora, a les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
Article 19. Termini de presentació de sol·licituds d'autorització
El temps màxim per sol·licitar l'autorització de les colònies i dels seus cuidadors i
cuidadores serà de tres mesos a comptar des de l'entrada en vigor del present
Reglament. Mentre l'Ajuntament comprova i tramita les autoritzacions pertinents, els
gestors o gestores de les colònies hauran de seguir les obligacions ja vigents en el
present document i podran seguir alimentant els exemplars de cada una d'elles.
Disposició final
De conformitat amb el que disposa l’article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, el present Reglament entrarà en vigor,
una vegada aprovat definitivament, quan s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí

ACTA DEL PLE

Article 17. Sancions i quanties
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 Posar verí, ja sigui de forma intencionada cap als moixos o no, a les colònies o
les immediacions, que puguin produir la intoxicació i/o mort dels animals.
 Abandonar o sostreure exemplars de les colònies.
 El maltractament als exemplars de les colònies.
 Reincidir en una infracció greu.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Seran considerades infraccions molt greus:

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini
fixat en l’article 113 de la referida Llei 20/2006."

URG B. Moció del grup municipal de VOX INCA en relació amb els actes violents
contra la figura de Juníper Serra
Desfavorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 9. En contra: 12. Abstencions: 0. Absents: 0

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).

MOCIÓN PARA CONDENAR LOS ACTOS VIOLENTOS E INSULTOS CONTRA LA
FIGURA HISTÓRICA DEL MALLORQUÍN SAN JUNÍPERO SERRA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA MOCIÓN
Durante las últimas semanas estamos asistiendo a actos de violencia contra
diferentes monumentos y estatuas de personajes históricos en Estados Unidos y otros
países. Fruto de esta vorágine vandálica de la extrema izquierda el pasado 20 de
junio fue derribada la estatuta de San Junípero Serra ubicada en San Francisco, el 22
de junio la de Los Angeles y pintadas en la estatua de la plaza de San Francisco de
Palma.
La sociedad española asiste con tristeza e indignación ante estos hechos contra uno
de los personajes históricos más importantes de la historia de España y más queridos
y venerados en Mallorca, donde diferentes asociaciones cuidan, estudian y dan a
conocer su obra como se puede comprobar en la Casa Museo Fray Junípero Serra
radicada en Petra su pueblo natal.
El franciscano mallorquín, lejos de ser un ‘genocida’ o un ‘racista’, representó a lo
largo de su vida todo lo contrario.
Fray Junípero Serra nació el 24 de noviembre de 1713 en Petra, Mallorca, en una
familia de origen humilde que le bautizó como Miguel José. Tras sus primeros
estudios decidió seguir la carrera eclesiástica y emitió sus votos religiosos el 15 de
septiembre de 1731, pasándose a llamar Junípero.
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El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Inca, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, (y el artículo 91 del Reglamento Orgánico Municipal de esta Corporación),
presenta ante el Pleno municipal para su debate y votación, previa inclusión en el
orden del día de la próxima sesión, la siguiente

ACTA DEL PLE

"AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE INCA

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

Els reunits consideren la Moció del grup municipal de Vox-Inca en relació amb els
actes violents contra la figura de Juníper Serra, que transcrita textualment diu:

A pesar de ser un distinguido catedrático decidió seguir su vocación misionera y en
1749 viajó hasta el Colegio de los Misioneros de San Fenando en la capital de
México, desde donde viajó a Sierra Gorda, tierras donde evangelizó a la población
nativa durante más de 8 años.

Estos ataques a su figura carecen de rigor histórico y son también un ataque al legado
español de EEUU, que se debe cuidar y repetar, como el propio padre Serra enseñó
en su tiempo de dedicación y servicio a la población nativa.
Por todo lo expuesto, el grupo municipal Vox Inca propone para su aprobación lo
siguiente:
ACUERDOS
Primero. Que este Ayuntamiento de Inca, con la presente, condena los actos
violentos, vandálicos y los insultos contra la figura histórica del español San Junípero
Serra y reconoce la colosal obra del balear más universal de la historia, que dejó su
tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, y supo salir al encuentro de tantos
aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades.
Segundo. El Pleno del ayuntamiento de Inca manifiesta su echazo a la acción
vandálica contra la estratua de Fray Junípero Serra en la plaza de San Francisco de
Palma, así como cualquier otro acto vandálico contra nuestro patrimonio histórico".
Durant les intervencions dels grups municipals el Sr. Caballero proposa una redacció
alternativa: "L'Ajuntament d'Inca lamenta la desfeta de la imatge de Juníper Serra a
diferents llocs d'Estats Units i contra l'estàtua de la plaça de Sant Francesc de Palma,
així com contra qualsevol acte vandàlic contra el patrimoni històric."
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El actual párroco de la misión basílica de San Diego de Alcalá, Peter M. Escalante,
recuerda que: ‘El padre Serra trató a los nativos que venían a la misión como un
padre a sus hijos’. Tal fue su entrega, que el Papa Francisco le canonizó el 23 de
septiembre de 2015 en la Basílica Inmaculada Concepción de Washington en un acto
solemne que contó con el apoyo de las principales autoridades de Mallorca, Baleares
y España, convirtiéndose así en el primer santo hispano de Estados Unidos. El Papa
afirmó que este franciscano español "buscó defender la dignidad de los indígenas que
evangelizó".

ACTA DEL PLE

Su labor como misionero le llevó a fundar 9 de las 21 misiones de España en
California como la de San Diego de Alcalá, que da nombre a la ciudad actual. En ellas
sirvió a la comunidad nativa, evangelizando a las poblaciones locales y proveyéndoles
de oficios, educación y alimentos. Fallecería el 28 de agosto de 1784 en la misión de
San Carlos Borromeo, cerca de Monterrey. Fue el creador de las primeras vías de
comunicación y de asentamientos estables en la región de California, su estatua
representa tradicionalmente a este estado en el Capitolio de Washington. De hecho,
Junípero Serra es el único no americano que tiene una estatua en el National Statuary
Hall del Capitolio.

Número: 2020-0010 Data: 30/09/2020

En 1769 encabeza la Santa Expedición para el asentamiento de España en la Alta
California. Allí desarrolló una labor de evangelización incesante, siempre al servicio de
las poblaciones nativas.

El Sr. Ferrà proposa mantenir el segon punt dels acords i en el primer punt acabar
amb la frase "condena los actos violentos, vandálicos y los insultos contra la figura
histórica de Junípero Serra".
El Sr. Caballero proposa eliminar la part expositiva de la Moció i passar directament
als acords.

Atès que el còmput total de vots no es correspon, es procedeix a una segona votació
sobre el text esmenat amb el següent resultat: nou (9) vots a favor dels grups
municipals del Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), Vox-Baleares (VOXActúa Baleares), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i Ciudadanos-Partido para
la Ciudadanía (CS), i dotze (12) vots en contra dels grups municipals del Partit
Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i
Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació es declara no aprovada Moció del grup municipal de VoxInca en relació amb els actes violents contra la figura de Juníper Serra.

14. PRECS I PREGUNTES
No se'n presenten.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les
22.15 hores, de la qual estenc la present acta que jo, el secretari, certific.
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A continuació se sotmet a votació la proposta esmenada i n'esdevé el següent
resultat: nou (9) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular (PP),
Independents d'Inca (INDI), Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares), El Pi-Proposta per
les Illes Balears (EL PI) i Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS), nou (9) vots en
contra dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE) i
dues (2) abstencions del grup municipal de MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB).
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Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació l'esmena presentada i n'esdevé el següent resultat: nou (9) vots a favor del
Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares),
El Pi-Proposta per les Illes (EL PI) i Ciudadanos-Partido para la ciudadanía (CS), un
(1) vot en contra del grup municipal Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOSEUIB) i onze (11) abstencions dels grups municipals del Partit Socialista de les Illes
Balears (PSIB-PSOE) i MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB).
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La Sra. Berga accepta retallar la part expositiva començant amb la frase "Fray
Junípero Serra nació el 24 de noviembre de 1713" i també que el primer punt de
l'acord acabi on diu "los insultos contra la figura histórica del español San Junípero
Serra".
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