Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/13

El Ple

Ordinària

Data

24 de setembre de 2020

Durada

Des de les 19.30 fins a les 22.25 hores

Lloc

Sala de plens

Presidida per

Virgilio Moreno Sarrió

Secretari

Guillermo Corró Truyol

Interventor

Antoni Cànaves Reynés

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i llinatges

Hi assisteix

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

Antonia Maria Sabater Martorell

SÍ

78202823V

Francisco Pol Alorda

SÍ

43030793R

Félix Sánchez Díaz

SÍ

37336778G

Gabriel Frontera Borrueco

SÍ

43050727V

Gregorio Ferra Frau

SÍ

78215597A

Isabel Vallés Garrido

SÍ

78215761Y

Maria Antònia Pons Torrens

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

VIRGILIO MORENO SARRIO (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/10/2020
HASH: 25ae324726f33f1505737317033c35c6

GUILLERMO CORRO TRUYOL (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 20/10/2020
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.
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, i a la vista de la configuració física de la
sala de plens, és convenient la celebració telemàtica de la sessió, sense perjudici que
els regidors que hi 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 27 de juliol de 2020 i 3
de setembre de 2020
Favorable

Tipus de votació: ordinària
Unanimitat

Se sotmeten a votació l’aprovació de les actes de data 27/07/2020 i 03/09/2020, i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
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María José Fernández Molina

ACTA DEL PLE

43056297K

3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 781 al 1058 de 2020
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia del núm. 781 al 1058
de 2020.

4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Habitatge per aprovar
definitivament la Modificació puntual núm. 10 del PGOU
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 16. En contra: 0. Abstencions: 4. Absents:1

1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del
PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca i el Catàleg
d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric ambdues amb
prescripcions. La publicació en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser
dia 27/10/2012.
2. Tal com s’indica en la memòria del PGOU d’Inca, en relació amb el casc antic d’Inca,
el Pla Territorial estableix com a operació estratègica la rehabilitació i millora dels
accessos i la qualitat urbana d’Inca amb els següents objectius:
— Actualització de l’estudi de l’edificació i de les tipologies existents.
— Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir.
— Demolir elements arquitectònics inadequats.
— Adequar les ordenances d’edificació a les tipologies de l’edificació
tradicionals.
— Creació de mecanismes per fomentar les operacions de rehabilitació d’edificis
protegits.
— Definició d’àmbits urbans que cal protegir.
— Millorar l’accessibilitat rodada i de vianants.
— Recuperar espais públics d’interès.
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I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 10 de PGOU
d’Inca, relativa al canvi de qualificació de casc antic a sistema viari públic situat entre el
carrer de l'Om i el carrer de na Ferrilla (prolongació del tram de carrer per connectar
amb la plaça del Mercat), en resulten els Antecedents de fet següents:
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"INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat
assessor Municipal en relació amb l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm.
10 del PGOU d’Inca consistent en el canvi de qualificació de zona de casc antic a
sistema viari públic situat entre el carrer de l'Om i el carrer de na Ferrilla (prolongació del
tram de carrer per connectar amb la plaça del Mercat), perquè s’elevi a la decisió del
PLE DE L’AJUNTAMENT

ACTA DEL PLE

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Habitatge
per aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 10 del PGOU, que transcrit
textualment diu:

— Proposar usos i equipaments dinamitzadors de la recuperació del nucli antic.
A tal efecte, delimita una àrea de reconversió territorial, del centre històric d’Inca, en els
plànols d’ordenació de l’annex del PTM. ART 12.2 Centre Històric d’Inca.
D’altra part, en el punt 5è de l’art. 40 estableix que fins que no es produeixi el
desenvolupament reglamentari esmentat en la disposició addicional segona de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les directius d’ordenació Territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries, els plans de Reconversió Territorial i els Projectes de Millora
Territorial es formularan mitjançat plans especials que hauran de ser aprovats
definitivament pel Consell Insular de Mallorca.

A la fitxa H004, es donen per complimentats els següents objectius:
— Actualització de l’estudi de l’edificació existents.
— Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir.
— Creació de mecanismes per fomentar les operacions de rehabilitació
d’edificis protegits.
— Definició d’àmbits urbans que cal protegir.
— Millorar l’accessibilitat dels vianants.
La resta dels objectius de l’àrea de reconversió territorial, juntament amb el
desenvolupament de la fitxa, formaran part del Pla Especial.
D’altra banda, el Ple municipal de l’Ajuntament d’Inca, celebrat en data 28 de febrer de
2019, va ser declarat com a ARRU, Àrea de Regeneració i Renovació Urbana, una zona
del casc antic incloent els carrers l’Om i na Ferrilla, ja que es tracta d’un àmbit que es
troba en el seu conjunt, a una situació de major degradació respecte a altres zones de
la ciutat.
És per això necessari adoptar mesures que ajudin a millorar la qualitat urbana d’aquesta
zona, sent la millora de la connectivitat i de l’accessibilitat una actuació dinamitzadora i
recuperadora del nucli antic.
4. L’àmbit de l’actuació de la present modificació puntual (en endavant MP) es situa al
centre urbà de la ciutat d’Inca, concretament als edificis situat dins de l’illa delimitada
pels carrers de na Ferrilla i carrer de l’Om.
Les parcel·les estan classificades com a Casc Antic (CA), essent una zona d’ordenació
per alineació de vial.
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La fitxa ambiental del casc històric és el punt de partida per la redacció del pla especial
del Centre Històric.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

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

Les parcel·les afectades són les següents:

5. Pel serveis tècnics municipals s'ha duit a terme la redacció de la present modificació
puntual del PGOU d'Inca, essent la número 10, on es proposa la creació d'un nou
sistema viari que afecta el carrer de l'Om i de Ferrilla amb l'objecte de connectar el casc
antic que representa la barriada de Sant Francesc i la plaça de l'Aigua amb la plaça del
Mercat. El nou sistema viari s'estableix sobre una superfície total de 206,70 m2 i afecta a
les edificacions existents en les parcel·les cadastrals 2569223DD9926N,
2569215DD9926N i 2569214DD9926N amb una superfície construïda d'uns 247 m2.
6. Per l'Ajuntament en ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa
d'Urbanisme i Habitatge de data 24/02/2020, en sessió ordinària de dia 27/02/2020 es
va aprovar inicialment la Modificació puntual en qüestió.
7. La present proposta de Modificació puntual va estar sotmesa a informació pública per
un termini de 45 dies, mitjançant anuncis en el BOIB, diari de major difusió de la CAIB i
a la seu electrònica de l'Ajuntament, i es va notificar de forma personal als propietaris
afectats.
Durant aquest termini s'ha presentat una al·legació per part del Col·legi d'Arquitectes de
les Illes Balears, on s'indica que la documentació no constava de forma completa a la
seu electrònica de l'Ajuntament, conforme el previst a l'article 154.2 de la Llei 12/2017.
Aquesta circumstància va ésser rectificada per l'Ajuntament, completant tota la
documentació.
8. En data de registre de sortida 11/010/2018, es va remetre al Departament de Territori
i Infraestructures del Consell de Mallorca la documentació relativa a la Modificació
puntual, als efectes d'emetre l'informe previ corresponent a l'aprovació definitiva.
9. En data de 28/04/2020 va tenir entrada l'informe del Departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca, conforme a allò previst a l'article 55.3 de la Llei
12/82017, en el qual es recullen una sèrie de condicions a tenir en compte en el
moment de l'execució del projecte del nou vial.
10. En data 14/04/2020 es va remetre a la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears, la proposta Modificació als efectes del seu pronunciament si ha d’estar
sotmesa a tramitació ambiental estratègica, de conformitat amb el que disposa l'article
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Carrer de na Ferrilla núm. 22, ref. cadastral 2569223DD9926N, amb una
superfície de parcel·la de 72,96 m 2, edificada en planta baixa amb un magatzem
amb antiguitat superior a 100 anys que el seu portal està catalogat amb un grau
de protecció C. Aquest portal, serà objecte de la corresponent rehabilitació en el
moment de l'execució del projecte del nou vial, conforme a les determinacions de
al fitxa INC-F048.
Carrer de l’Om núm. 17, ref. cadastral 2569215DD9926N, amb una superfície de
parcel·la de 66,89 m2, edificada en planta baixa, planta primera i planta segona
amb una construcció de més de 100 anys d’antiguitat amb obres de rehabilitació
inacabades de superfície total construïda de 178 m2.
Carrer de l’Om núm. 19, ref. cadastral 2569214DD9926N, amb una superfície de
parcel·la de 66,85 m2, sense edificar.

ACTA DEL PLE



9.5 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
11. En data de registre d'entrada de 6/06/2020, es va remetre per la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears, ofici en què se sol·licita que per part de l'Ajuntament es
remet un document i/o informe justificatiu de la no existència d'efectes significatius sobre
el medi ambient derivats de la modificació i, per tant que no procedeix la seva subjecció
a avaluació ambiental estratègica simplificada.
12. En data de registre de sortida de 17/06/2020, es va remetre a la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears document i/o informe justificatiu de la no existència
d'efectes significatius sobre el medi ambient de la present Modificació.
A data d'avui, no s'ha rebut contesta de l'òrgan ambiental i, en tot cas, l'Ajuntament
considera que no hi ha causa de subjecció a avaluació, conforme a l'article 9.5 de la Llei
12/2016.

Aquesta actuació és necessària en el marc dels objectius del Pla Territorial de Mallorca
per al barri antic d'Inca; la rehabilitació i millora dels accessos i la qualitat urbana d’Inca,
ja que l'actuació proposada millora notablement l'accessibilitat i connectivitat del barri de
Sant Francesc d'Inca amb el centre per als vianants de la ciutat, accedint directament a
la plaça del mercat municipal.
Igualment en el Ple municipal celebrat en data 28 de febrer de 2019 aquesta zona,
incloent els carrers l’Om i Ferrilla, va ser declarat com a ARRU, Àrea de Regeneració i
Renovació urbana, ja que es tracta d’un àmbit que es troba en el seu conjunt, a una
situació de major degradació respecte a altres zones del casc antic, atès que es tracta
de barriades que se situen fora de la zona comercial i d'oci de la ciutat, i amb un
extracte social molt heterogeni.
Tal com s’indica al acord de delimitació i declaració d’ARRU, “aquest àmbit de la ciutat
es la que presenta, a l'actualitat, una major degradació́ en el seu conjunt (carrers i
habitatges), on es fa necessari dur a terme important un refor ç̧ econòmic i social. Es
tracta d'una zona que amb el pas dels anys s’està̀ deteriorant, cosa que la fa menys
atractiva tant a veïns com a visitants. Amb aquesta delimitació́ es pretén posar les
bases per iniciar un procés de revitalitzar i d’integració́ d'aquests espais, millorant la
seva habitabilitat i dur a terme actuacions d'esponjament, mitjançant la intervenci ó́ en
solars, en espais urbans que actuen com a barrera, així́ com en les façanes i interiors
dels habitatges on sigui necessària la seva rehabilitació́ i conservació́.”
L’actuació proposada es troba dins els objectius de regeneració i renovació urbana, sent
la millora de la connectivitat una actuació dinamitzadora i recuperadora del nucli antic.
De les parcel·les afectades, la parcel·la situada en carrer de l'Om, núm. 19 està sense
edificar, en la parcel·la situada en na Ferrilla, núm. 22 està pendent d'executar la
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L’objecte de la modificació és el canvi de qualificació de les parcel·les
2569223DD9926N, 2569215DD9926N i 2569214DD9926N qualificades com a casc
antic en sistema viari, per millorar la connectivitat i l’accés al cas antic d’Inca.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

Fonaments de dret

demolició de l'edificació existent a excepció de la part de la façana catalogada i la
parcel·la situada en carrer de l'Om, núm. 17 es troba amb obres a mitjà executar,
havent-se executat únicament l'estructura, cobertes i tancament d'un edifici d'habitatges.
En totes les parcel·les estan en tramitació llicències de construcció d'edificis
d'habitatges però actualment es troba paralitzades i cap de les construccions existents
són habitables en el seu estat actual.
A més, cal dir que de les llicències, a excepció de la llicència de demolició es troben en
situació de caducitat.
És per tant oportú abans que s'executi la construcció dels edificis d'habitatges projectats
procedir amb la modificació de la qualificació de les parcel·les.

En el cas que ens ocupa atès que es tracta d’una modificació de determinacions no
estructural i detallada, la competència per a la seva aprovació definitiva correspon a
l'ajuntament.
3. El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la LUIB i els
articles 154 i següents del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58,
63, 64, 65, 66 de la llei esmentada i els articles 171 i següents del Reglament, respecte
a la seva formació, conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i
declaració d’utilitat pública.
L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM assenyalen que la modificació
de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació. A més, d’acord amb l’apartat
anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o
titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la
seva iniciació quan, indirectament o directament existeixi increment de paràmetres
d’edificabilitat, densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del
RLOUSM.
A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe i/o certificat
municipal amb els propietaris afectats per la modificació puntual.
D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió per no constituir
una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de
les determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com de les disfuncions
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2. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears
(LUIB) i l'article 153 del Reglament general de desenvolupament de la LOUS, regula la
competència per a l’aprovació del planejament.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

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

derivades de l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl per
determinats usos i activitats econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació el previst a la disposició transitòria primera, apartat
primer, de la LUIB.

Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 27/02/2020, es va aprovar de forma
inicial la Modificació Puntual núm. 10 del PGOU d’Inca consistent en el canvi de
qualificació de zona de casc antic (edificable) a sistema viari públic situat entre el carrer
de l'Om i el carrer de Na Farrilla (prolongació del tram de carrer per connectar amb la
plaça del Mercat).
A l'informe-proposta que es va elevar a Ple, s'explica i motiva l'objecte de la modificació,
la qual queda, perfectament detallada al contingut de la Memòria de la Modificació en
qüestió que es va remetre a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en format
paper i digital.
Es reprodueix, textualment, l'objecte de la Modificació Puntual:
"El canvi de qualificació de les parcel·les 2569223DD9926N, 2569215DD9926N i
2569214DD9926N qualificades com a casc antic en sistema viari, per millorar la
connectivitat i l’accés al cas antic d’Inca.
Aquesta actuació és necessària en el marc dels objectius del Pla Territorial de Mallorca
per al barri antic d'Inca; la rehabilitació i millora dels accessos i la qualitat urbana d’Inca,
ja que l'actuació proposada millora notablement l'accessibilitat i connectivitat del barri de
Sant Francesc d'Inca amb el centre per als vianants de la ciutat, accedint directament a
la plaça del mercat municipal.
Igualment en el Ple municipal celebrat en data 28 de febrer de 2019 aquesta zona,
incloent els carrers l’Om i Ferrilla, va ser declarat com a ARRU, Àrea de Regeneració i
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DOCUMENT I/O INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO EXISTÈNCIA D'EFECTES
SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT DERIVATS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 10 DEL PGOU D'INCA, CONSISTENT EN EL CANVI DE
QUALIFICACIÓ DE ZONA DE CASC ANTIC A SISTEMA VIARI PÚBLIC ENTRE EL
CARRER DE L'OM I EL CARRER DE NA FERRILLA (CONNEXIÓ PLAÇA DE
L'AIGUA).

ACTA DEL PLE

5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei
12/2016, de 17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la normativa
bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol. En aquests sentit,
es considera que la present modificació de planejament no està subjecta al procediment
d'avaluació ambiental estratègica, atès l’escassa i/o nul·la incidència ambiental de la
modificació de planejament, d'acord amb la justificació que es motiva a la memòria de la
present modificació i a l'informe tècnic municipal i a l'informe remès a la Comissió de
Medi Ambient en data de registre de sortida de data 17/06/2020 i que a continuació es
reprodueix:

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

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

Renovació urbana, ja que es tracta d’un àmbit que es troba en el seu conjunt, en una
situació de major degradació respecte a altres zones del casc antic, atès que es tracta
de barriades que se situen fora de la zona comercial i d'oci de la ciutat, i amb un
extracte social molt heterogeni.
Tal com s’indica al acord de delimitació i declaració d’ARRU, ‘aquest àmbit de la ciutat
es la que presenta, a l'actualitat, una major degradació en el seu conjunt (carrers i
habitatges), on es fa necessari dur a terme important un reforç econòmic i social. Es
tracta d'una zona que amb el pas dels anys s'està deteriorant, cosa que la fa menys
atractiva tant a veïns com a visitants. Amb aquesta delimitació es pretén posar les
bases per iniciar un procés de revitalitzar i d'integració d'aquests espais, millorant la
seva habitabilitat i dur a terme actuacions d'esponjament, mitjançant la intervenció en
solars, en espais urbans que actuen com a barrera, així com en les façanes i interiors
dels habitatges on sigui necessària la seva rehabilitació i conservació.’

En totes les parcel·les estan en tramitació llicències de construcció d'edificis
d'habitatges però actualment es troba paralitzades i cap de les construccions existents
són habitables en el seu estat actual.
A més, cal dir que de les llicències, a excepció de la llicència de demolició es troben en
situació de caducitat.

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

De les parcel·les afectades, la parcel·la situada en carrer de l'Om 19 està sense edificar,
en la parcel·la situada a na Ferrilla núm. 22 està pendent d'executar la demolició de
l'edificació existent a excepció de la part de la façana catalogada i la parcel·la situada
en carrer de l'Om nº17 es troba amb obres a mitjà executar, havent-se executat
únicament l'estructura, cobertes i tancament d'un edifici d'habitatges.

ACTA DEL PLE

L’actuació proposada es troba dins els objectius de regeneració i renovació urbana, sent
la millora de la connectivitat, una actuació dinamitzadora i recuperadora del nucli antic.

De la Memòria de la Modificació realitzada per l'arquitecte municipal, així com de
l'informe-proposta que es va elevar al Ple municipal per la corresponent aprovació
inicial, es pot concloure, sense cap tipus de dubte que la present Modificació no té cap
efecte significatiu sobre el medi ambient i, per tant, correspon la seva exclusió del
procediment d’avaluació ambiental estratègica, conforme el previst a l'article 9.4 b) de la
Llei 12/2016.
Així mateix, la present Modificació es podria acollir, també, al previst a l'article 9.5 de la
Llei 12/2016, com s'exposa a l'informe-proposta esmentat, atès que la Modificació no
s'inclou en cap dels supòsits dels apartats anteriors de l'article 9, atès que l'objecte de la
Modificació planteja una actuació sobre sòl urbà consolidat (zona casc antic edificable)
per a la creació d'un vial d'accés i/o connexió amb el casc antic de la ciutat, implicant
una actuació directa sobre edificacions en situació, pràcticament, en runa i no
catalogades pel patrimoni, la qual cosa cabria la valoració i, per tant, el pronunciament
de l'òrgan substantiu de la no subjecció a avaluació ambiental estratègica.
En tot cas, es protegeix l'únic element catalogat d'acord amb la fitxa H-004 del Catàleg
de Patrimoni.
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És per tant oportú abans que s'executi la construcció dels edificis d'habitatges projectats
procedir amb la modificació de la qualificació de les parcel·les."

Es tracta d'una actuació amb una finalitat imminentment pública i que implica
l'expropiació de tres edificacions, la qual cosa suposa reduir la edificabilitat de la zona,
per establir la connexió de la zona de la plaça de Mercat, la qual també serà objecte de
reforma amb la eliminació del part del mur del Mercat Cobert Municipal, amb la
connexió del carrer de na Ferrila, Om i la plaça de l'Aigua, obrin espais i evitar un cul de
sac, com és fins ara, així com el deteriorament de les edificacions existents i garantir la
protecció dels elements catalogats.

D’altra banda, quant a la incidència de la fitxa INC-H004 (casc històric d'Inca), en la qual
es dur a terme la protecció del traçat dels diferents carrers i voravies que conformen el
casc antic, es considera que la intervenció de la Modificació no afecta a la fitxa
esmentada, atès que no es produeix cap intervenció sobre aquells traçats existents i
originals. El que fa la present Modificació és la creació d'un nou vial de connexió i
d'esponjament, perfectament justificada a la memòria del document en qüestió, en tot
cas, preservant els elements catalogats.
7. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells
aspectes que tenen el caràcter de normativa bàsica i tenen efecte sobre els instruments
d'ordenació territorial i urbanístic (art. 22).
8. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de
règim local de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local, quant a la tramitació dels instruments
de planejament serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i
reglamentaries aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei
reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e),
50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat municipal que
subscriu sotmet el present Informe-proposta FAVORABLE a la consideració del
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6. Respecte a les determinacions que puguin afectar del Catàleg de patrimoni del
PGOU d'Inca, la Modificació preveu la conservació de la portassa catalogada a la fitxa
INC-F048, mantenint els elements objecte de catalogació. En el moment de la redacció
del projecte tècnic per executar el nou vial, s'haurà d'especificar les mesures adoptar
per a la correcta conservació d'aquests elements.

ACTA DEL PLE

En conseqüència, la present Modificació no està subjecta al procediment d’avaluació
ambiental estratègica, una vegada que ha estat justificat, conforme preveu l'article 9.5
de la Llei 12/2016, modificada per la Llei 9/2018.

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

Per tant, la Modificació s'emmarca en la creació d'un nou vial públic per a vianant,
eliminat edificabilitat i possibles nous habitatges o altres usos a l'àmbit afectat per a la
seva expropiació. En tot cas, no suposa cap increment de capacitat de població,
residencial o turístic o una transformació d'un sòl en estat agrari o forestal, ni cap marc
per l'autorització de nous projectes de caràcter privat, sinó tot el contrari, es tracta d'una
actuació, com hem dit, de caràcter públic per a la creació d'un nou vial de vianants
necessari per a la millora dels accessos i connexions de la ciutat.

president de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent,
s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la
següent PROPOSTA D'ACORD:
1. ESTIMAR l'al·legació presentada pel Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears i, en
conseqüència, es dona per corregit l'errada, una vegada que la documentació ha estat
penjada de forma completa a la seu electrònica de l'Ajuntament, havent transcorregut
els 45 dies hàbils corresponents d'exposició pública.

5. NOTIFICAR, el present acord a les persones i/o interessats.
6. TRAMETRE, un exemplar complet diligenciat de la present Modificació al Consell de
Mallorca i a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears Inca.
El cap de l'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor municipal, Carlos Mena Ribas
Per la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat a la seva sessió de dia
21/09/2020, es va acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevarlo a la consideració del Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 24/09/2020."
Abans de la votació la Sra. Weber s’absenta de la sessió i no vota.
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: setze (16) 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 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'Urbanisme i Habitatge per aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 10 del
PGOU.
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4. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de
l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

3. DECLARAR la no subjecció a avaluació ambiental estratègica simplificada la present
proposta de Modificació puntual, d'acord amb el previst a l'article 9.5 de la Llei 12/2016,
de 9 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2018,
una vegada que ha estat justificat mitjançant el corresponent informe que consta
transcrit a la part expositiva.
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2. APROVAR DEFINITIVAMENT, la proposta de Modificació puntual núm. 10 de PGOU
d’Inca, consistent en el canvi de qualificació de zona de casc antic a sistema viari, situat
entre el carrer de l'Om i el carrer de na Ferrilla (prolongació del tram de carrer per
connectar amb la plaça del Mercat).

5. Moció del grup municipal del Partit Popular per combatre l'ocupació il·legal
Desfavorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 7. En contra: 11. Abstencions: 2. Absents: 1

En primer lloc, cal sotmetre a votació la inclusió en l'ordre del dia de la Moció i n'esdevé
el següent resultat: unanimitat (20)
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular per combatre
l'ocupació il·legal, que transcrita textualment diu:
"El grup municipal popular de l'Ajuntament d'Inca, d'acord amb el que preveu el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, desitja
elevar al Ple de l'Ajuntament la següent Moció;

Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte delictiu i hi ha una víctima a la qual es
despulla d'un dret que també eé emparat en la Constitució. No pot ser que aquestes
polítiques de canvi es basin en considerar l'ocupació il·legal com una solució vàlida per
a una minoria, quan s'ha convertit en un problema per a la majoria.
Combatre l'alarmant i creixent problema de l'ocupació d'habitatges, lluitar contra les
màfies i la delinqüència associada a la mateixa i garantir així, la propietat privada, la
convivència i la seguretat són els motius principals que impulsen aquesta iniciativa
normativa en el Congrés dels Diputats.
Encara que a la darrera dècada han baixat substancialment els terminis judicials per al
desallotjament d'habitatges, el problema de l'ocupació genera alarma en la societat
espanyola i el nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més, el fenomen ha
generat la instauració de màfies de l'ocupació i la utilització de molts d'aquests
immobles per a activitats delictives.
La Proposició de Llei defineix per primera vegada de forma clara l'ocupació il·legal i
impedeix que els okupes estiguin protegits pel dret fonamental d'inviolabilitat del domicili
o pel concepte d'estatge. D'aquesta manera, s'evita que tinguin la mateixa protecció a la
casa que habiten de forma il·legal i en contra de la voluntat del propietari que el que
l'habita de forma legal. L'autoritat pública podrà desallotjar els habitatges ocupats
il·legalment en un termini de 24 hores.
Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als delictes d'usurpació, que
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El passat mes de maig el Partit Popular va presentar en el Congrés dels Diputats d'una
Proposició de Llei orgànica destinada a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges que
garanteixi el dret de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència social. En
el seu articulat s'estableix, entre altres mesures, que la Policia podrà desallotjar
l'habitatge ocupat il·legalment en un termini exprés de 24 hores, sense necessitat
d'esperar diversos mesos com fins ara i reforça el delicte d'usurpació passant d'una
multa a pena de privació de llibertat d'un a tres anys.

ACTA DEL PLE

Exposició de motius

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

Moció per combatre l'ocupació il·legal d'habitatges, garantir el dret de propietat, la
seguretat de les persones i béns i la convivència social

passarien de multa a privació de llibertat d'un a tres anys i contempla de manera
específica la figura de les màfies d'okupació.
Així, agilitza el procés penal per a jutjar aquest tipus de delinqüència i per a això
modifica la Llei d'enjudiciament Criminal i la Llei del Jurat.
D'igual manera, amplia la reforma dels processos civils, aprovada al juny de 2018,
perquè les persones jurídiques propietàries d'habitatges puguin exercir el seu dret amb
la mateixa agilitat que les persones físiques a l'hora de recuperar la possessió de les
seves cases. Fins ara la propietat jurídica de l'immoble dificultava més encara el
desallotjament.

ACORD
PRIMER. L'Ajuntament d'Inca dóna el seu ferm suport a la Proposició de Llei orgànica
contra l'ocupació il·legal i per a la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les
persones i coses en les comunitats de propietaris, registrada en el Congrés dels
Diputats el 31 de gener.
SEGON. L'Ajuntament d'Inca reclama de les forces polítiques amb representació
parlamentària que donin la seva aprovació a aquesta iniciativa normativa antiokupa,
pionera a Espanya, per ser d'interès general i necessària per corregir un greu problema
social i de convivència generat a causa d'aquesta falsa via d'accés a l'habitatge.
TERCER. Donar trasllat d'aquests acords a la Ministra de Justícia, a la Vicepresidenta
del Govern i als Portaveus Parlamentaris del Grups amb representació en el Congrés i
al Senat. Així com al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació la Moció i n'esdevé el següent resultat: set (7) vots a favor dels grups municipals
del Partit Popular (PP), Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares), El Pi-Proposta per les Illes
Balears (EL PI) i Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS); onze (11) 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); i
dues (2) abstencions del grup municipal d’Independents d'Inca (INDI).
Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció del grup municipal del Partit
Popular per combatre l'ocupació il·legal.
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Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent

ACTA DEL PLE

Aquesta Proposició de Llei no regula els desnonaments hipotecaris ni d'arrendament, ni
té com a objectiu regular els coneguts ‘precaris’ i deixa clar que aquelles persones amb
problemes econòmics o de desocupació no seran considerades com a okupes.
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La nova normativa, d'aprovar-se, facultarà també a les comunitats de propietaris, quan
els ocupants il·legals realitzin activitats prohibides o molestes o incíviques, per a garantir
la correcta convivència veïnal. A més, considera nul·la la inscripció en el padró municipal
quan la persona inscrita sigui un okupa il·legal, modificant per a això la Llei de bases de
règim local.

6. Moció del grup municipal de VOX INCA, relativa a l'establiment d'un
destacament permanent de la UME a Mallorca
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 18. En contra: 2. Abstencions: 0. Absents: 1

En primer lloc, cal sotmetre a votació la inclusió en l'ordre del dia de la Moció i
n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal de Vox-Inca relativa a l'establiment
d'un destacament permanent de la UME a Mallorca, que transcrita textualment diu:
"Moción que presenta el Grupo Vox Inca, relativa al establecimiento de un
destacamento permanente de la UME en Mallorca

La UME ha demostrado ser un recurso de apoyo importante. Sin dejar de poner en
valor el magnífico trabajo, la competencia y capacitación de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Bomberos, equipos de emergencias, Protección Civil o el
propio Servicio de Gestión Forestal. Es necesario señalar que, ante situaciones de
grave riesgo, dicho servicio tiene que hacer frente en solitario a los peores momentos
de un incendio con el consecuente riesgo para la plantilla y la UME sería un refuerzo
necesario.
Para nuestro GRUPO al igual que sucede en las islas de Gran Canaria y Tenerife, es
clave la instalación de un Destacamento de la UME con carácter permanente en
Mallorca por cuestiones de necesidad y eficacia, y dado nuestro carácter extra
peninsular, que provoca un retraso en la actuación en caso de incendios e
inundaciones debido a que la Unidad militar de Emergencia requiere de los tiempos
necesarios para su desplazamiento. Todo ello, además, teniendo en cuenta que
Mallorca dispone de las instalaciones militares y ubicaciones específicas para poder
contar con un operativo de la UME.

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

VOX entiende que la extra peninsularidad de Mallorca hace imprescindible que
efectivos de la UME estén en nuestro territorio y no tener que esperar, de media,
entre ocho y diez horas para que se desplacen hasta ella cuando se produce una
catástrofe importante como aconteció en el gran incendio de Andratx en 2007 o en las
trágicas inundaciones del levante mallorquín en octubre de 2018, así como durante el
reciente periodo de Estado de Alarma en nuestro país.
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El artículo 3.6 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, señala expresamente que ‘la
Unidad Militar de Emergencias (UME), que depende orgánicamente de la persona
titular del Ministerio de Defensa, está constituida de forma permanente y tiene como
misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior, para
contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, con arreglo a lo dispuesto
en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de
Intervención de la Unidad Militar de Emergencias. La persona titular del
Departamento dictará las normas que regulen la organización y el funcionamiento de
esta unidad en el ámbito del Departamento’.

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todo lo expuesto, el Grupo VOX INCA propone al Pleno el siguiente
ACUERDO
El Pleno de Inca insta al Gobierno de España a aprobar el establecimiento de un
Destacamento permanente de la Unidad militar de Emergencias (UME) en Mallorca."

7. Moció del grup municipal de Vox Inca referent a la sortida de l'Ajuntament de
la FEMP
Desfavorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 2. En contra: 18. Abstencions: 0. Absents: 1

En primer lloc, cal sotmetre a votació la inclusió en l'ordre del dia de la Moció i
n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal de Vox-Inca referent a la sortida
de l'Ajuntament de la FEMP, que transcrita textualment diu:

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal de Vox
Inca relativa a l'establiment d'un destacament de la UME a Mallorca.
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Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació la Moció i n'esdevé el següent resultat: devuit (18) vots a favor dels grups
municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), 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); i dos (2) vots
en contra dels grups municipals MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i Unidas
Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).

Don Francisco Pol Alorda, concejal portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX en el
Ayuntamiento de Inca al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2569/86, de 28 de noviembre, presenta para su debate y posterior
aprobación, si procede, la siguiente
MOCIÓN
La Federación Española de Municipios y Provincias es una asociación creada al
amparo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. En 1985 fue declarada ‘Asociación de
Utilidad Pública’ mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de junio.
Tal y como reza su propia web, la FEMP es además la Sección Española del Consejo
de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y sede oficial de la Organización
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI).
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"Al Pleno del Ayuntamiento de Inca

El artículo 137 de la Constitución Española establece: ‘El Estado se organiza
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que
se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses’.
La FEMP es una federación creada por los dos grandes partidos que no ayuda a
permitir a los ayuntamientos a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses tal y como establece la Ley, sino que tiene por finalidad
intervenir esta autonomía, gestionar en su representación y como contrapeso a la
independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a
las entidades locales.

ACUERDOS:
1. Revocación de la adhesión a la FEMP y salida de la asociación por acuerdo de
esta Corporación.
2. Instar al Gobierno de la Nación la modificación de la Disposición Adicional Quinta
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para
restringir la posibilidad de creación de nuevas entidades que restrinjan la autonomía
municipal.
3. Instar al Gobierno de la Nación a la modificación del artículo 32 LOEPYSF, que es
de aplicación cuando la capacidad financiera y la RTGG (Remanente de Tesorería)
son positivas, para que, temporalmente, además de la amortización de deuda
municipal se permitan otras posibilidades como destino, por ejemplo, para paliar las
consecuencias derivadas de la trágica y negligente gestión de la pandemia COVID,
reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 2020 y
posteriores, y otras que se definan, quedándose así el dinero del Ayuntamiento en el
Ayuntamiento.
4. Instar al Gobierno de la Nación la modificación de la legislación vigente como Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para atribuir a los
Consells Insulars de atribuciones para la completa asistencia a los ayuntamientos
que lo precisen, incluyendo la dotación financiera y evitando duplicidades, vacíos o
confusión competencial con las autonomías y, en definitiva, priorizar el servicio
público y el interés general".
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a

Codi Validació: 92R7X9TRWMZJ9J9YPJERQWMEK | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 21

El GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación los siguientes

ACTA DEL PLE

Y porque VOX ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la
austeridad en una gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus
municipios.

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

Para sostener la FEMP, un auténtico ‘chiringuito’ administrativo y partidista que
genera un mercado paralelo de servicios y suministros, así como la influencia política
como contrapeso a la autoridad de los cargos públicos electos, existe una estructura
elefantiásica que queda muy lejos de lo que debiera ser una asociación de ‘utilidad
pública’, de gestión responsable y eficaz.

votació la Moció i n'esdevé el següent resultat: dos (2) vots a favor del grup municipal
de Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares) i devuit (18) vots en contra 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).
Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció del grup municipal de Vox
Inca referent a la sortida de l'Ajuntament de la FMEP.

8. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos contra el tràfic i la prostitució, i
per al tancament de prostíbuls

Els reunits consideren la Moció del grup municipal d’Unidas-Podemos contra el tràfic
i la prostitució, i per al tancament de prostíbuls que transcrita textualment diu:
"AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE INCA
Dña. Isabel Vallés Garrido, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos,
desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente moción:
MOCIÓN CONTRA LA TRATA Y LA PROSTITUCIÓN Y POR EL CIERRE DE
PROSTÍBULOS
Exposición de motivos
La prostitución, es una forma de esclavitud que tiene su origen en las
desigualdades sociales y ha de ser entendida como una manifestación más de
‘violencia sexual’. Su situación de alegalidad contribuye a la aceptación y a la
normalización del acceso de los hombres al cuerpo de la mujer a cambio de dinero.
La penalización de la demanda y del proxenetismo, además de los efectos positivos
comprobados en aquellos países en los que así se ha regulado, producirá un efecto
de transformación social contribuyendo al cambio de mentalidad de la sociedad en
su conjunto y al rechazo definitivo de uno de los atentados más graves a la dignidad
y la vida de las mujeres que apuntala el patriarcado y perpetua la desigualdad.
En los primeros momentos de la pandemia una vez decretado el estado de alarma
se cerraron los prostíbulos y se puso en marcha un Plan de Contingencia elaborado
por el Ministerio de Igualdad y coordinado con las CCAA para ofrecer recursos y
alternativas a las mujeres en prostitución.
Se implantaron medidas que se asociaron al plan de contingencia como facilitar la
acreditación de la condición de víctima de trata con fines de explotación sexual sin
proceso policial o judicial para dar amparo a las mujeres en dicha situación, en
colaboración con las organizaciones y las CCAA. y también el modelo de respuesta

ACTA DEL PLE

En primer lloc, cal sotmetre a votació la inclusió en l'ordre del dia de la Moció i
n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
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Tipus de votació: ordinària
A favor: 15. En contra: 5. Abstencions: 0. Absents: 1
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Favorable

coordinada que se puso en marcha entre marzo y junio de 2020 para garantizar la
alternativa habitacional segura y la atención socio-sanitaria una vez se efectuaron
los cierres.
El Ingreso Mínimo Vital no incluye a todas las mujeres prostituidas. Se han
encontrado dificultades con las que están en situación irregular. Es evidente que, si
no se deroga la ley de extranjería, dejaremos fuera a muchísimas mujeres,
especialmente a las más vulnerables. Presionar para que el gobierno derogue la ley
de extranjería, es determinante para la mayoría de estas mujeres.
Consideramos que esta medida debe ser el inicio de una ofensiva para actuar
contra la industria proxeneta en España, para luchar contra la explotación sexual y
contra la impunidad del proxenetismo en nuestro país desde la última reforma del
Código Penal en 2015.

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad ha instado a las Comunidades Autónomas a
garantizar el cierre de los prostíbulos de acuerdo a lo pactado con el Ministerio de
Sanidad en materia de locales del llamado ‘ocio nocturno’.
Tal como en declaraciones ha expresado la ministra de igualdad: ‘este tipo de
establecimientos están poniendo en peligro la salud y los derechos de las mujeres
en prostitución en un grave contexto de crisis sanitaria. Y las especiales
características de estos locales hacen que el rastreo de contagios que puedan
producirse sea especialmente complejo’.
Por todo ello elevamos al Pleno de Inca los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Adherirse como institución a la red de Municipios libres de trata. Instar
a
todos
los
municipios
a
que
se
unan
a
la
citada
Red
https://redlibretrata.wordpress.com/, para que no haya ni un solo municipio
cómplice de esta esclavitud. Municipios abolicionistas que aplican ordenanzas que
prohíben la mercantilización de seres humanos, penalizan solamente la demanda y
atienden y protegen a las mujeres que sufren esta situación.
SEGUNDO: Instar al Gobierno de España para que se elabore una ley contra la
trata desde una perspectiva abolicionista que incluya a todas las mujeres en
situación de prostitución y que tome de referencia legislaciones como la sueca que
han acabado con la trata para explotación sexual, al contrario de lo que ha pasado
en Holanda o Alemania, países donde se ha regulado como un ‘trabajo’, donde no
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Las Comunidades autónomas tienen gran responsabilidad en este momento
habilitando recursos que permitan la garantía sanitaria de las mujeres que se
encuentran en situación de prostitución y su salida de tal situación, asegurando su
supervivencia y procurando formación y orientación laboral.

ACTA DEL PLE

Pero no podemos olvidar a la figura del cliente porque sin clientes no hay
prostitución y sin negocio de la prostitución no hay trata.

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

Y, todo ello, para garantizar derechos a las mujeres en situación de prostitución y a
las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

solo ha aumentado la trata para explotación sexual de mujeres sino también la
prostitución infantil.
TERCERO: Instar al Gobierno autonómico para que adopte medidas de lucha
contra la trata y la prostitución y entre ellas las siguientes:

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal
d’Unidas Podemos contra el tràfic i la prostitució, i per al tancament de prostíbuls.

9. Mocions urgents. Proposta de la Regidoria de Promoció de la Cultura i
Memòria Democràtica per deixar sense efecte la convocatòria del Premi Dijous
Bo 2020
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 18. En contra: 0. Abstencions: 2. Absents:1

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n'esdevé el següent
resultat: unanimitat (20)
Els reunits consideren la Proposta de la Regidoria de Promoció de la Cultura i
Memòria Democràtica per deixar sense efecte el Premi Dijous Bo 2020, que
transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA I MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA PER DEIXAR SENSE EFECTE ELS PREMIS DIJOUS BO 2020
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Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació la Moció i n'esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), 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 PodemosUnides Podem (PODEMOS-EUIB); i cinc (5) vots en contra dels grups municipals del
Partit Popular (PP) i Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares),

ACTA DEL PLE

CUARTO: Dar traslado de la presente moción a la Red de Municipios Libres de
Trata, a la FEMP y a la FAMP, al gobierno autonómico y al Gobierno de España".

Número: 2020-0013 Data: 20/10/2020

1) Garantizar el cierre de los prostíbulos de acuerdo a lo pactado con el Ministerio
de Sanidad en materia de locales del llamado ‘ocio nocturno’.
2) Garantizar el primer recurso habitacional para mujeres en situación de
prostitución en locales de alterne acompañándolo con atención psicológica,
orientación laboral y formativa.
3) Procurar formación específica para las profesionales de los centros de la mujer
con el fin de que puedan dar atención y derivación a las casas de acogida cuando
sea necesario, así como habilitar de equipos de atención itinerantes para que esa
atención llegue a las mujeres que de otro modo no pueden acceder a los recursos.
4) Establecer Programas de Capacitación laboral y Coordinación con las entidades
que trabajan directamente en situaciones de prostitución.

Vist que l'Ajuntament en ple, en data 25 de juny de 2020, va aprovar les bases que
regeixen la convocatòria del Premi Dijous Bo 2020, per distingir aquelles persones,
físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des de
diversos camps, hagin duit a terme una activitat en benefici de la societat inquera, o
hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat d'Inca,
amb un termini de presentació de candidatures obert fins dia 2 d'octubre de 2020.
Vist que a dia d'avui no s'ha presentat cap candidatura en el marc de la convocatòria
del Premi Dijous Bo 2020.

1. Deixar sense efecte la convocatòria del Premi Dijous Bo 2020.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal de l'Ajuntament
d'Inca acordarà allò que consideri més adient als interessos municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta i n'esdevé el següent resultat: devuit (18) 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 de Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Regidoria de
Promoció de la Cultura i Memòria Democràtica per deixar sense efecte el Premi
Dijous Bo 2020.

10. Precs i preguntes
No se'n presenten.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les
22.25 hores, de la qual estenc la present acta que jo, el secretari, certific.
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Alice Weber, regidora de Promoció de la Cultura i Memòria Democràtica, eleva a la
consideració del Ple la proposta d'acord següent:

ACTA DEL PLE

Vist que, tenint en compte l'actual situació de contenció de la COVID-19, es
considera convenient deixar sense efecte aquesta convocatòria, a causa que no
tendria sentit mantenir-la atès que s'ha acordat la suspensió de les Fires i el Dijous
Bo 2020, i considerant que la candidatura que resultàs guanyadora es veuria
deslluïda en atenció a la situació existent.
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Vist que l'Ajuntament d'Inca ha acordat la cancel·lació de les Fires d'Inca i el Dijous
Bo 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-19, celebracions dins les quals
s'emmarcava la convocatòria del Premi Dijous Bo 2020, amb el seu corresponent
acte protocol·lari.
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