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ACTA DEL PLE

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

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia
25 de juny de 2020, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària de forma presencial i telemàtica,
sota la Presidència del Sr. Virgilio Moreno
Sarrió, i amb l’assistència dels regidors
que es relacionen al marge.
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INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

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

El Sr. García vol fer constar, com han fet en tots els plens, que del seu grup almanco un
membre hi ha assistit de manera presencial, és una opció que s'han plantejat des del
primer moment, en aquest cas ell mateix, i la Sra. Navarro hi assisteix telemàticament.
Comenta que les raons les han explicades reiteradament, entenien que hi havien d’assistir
presencialment, i també aprofita aquesta qüestió per desitjar als empleats municipals que
estan afectats per aquesta situació que sigui de poca gravetat i que es recuperin d’una
forma immediata; es refereix als empleats municipals perquè és la situació que ha
aparegut ara, però realment ho desitja a tots els que estan afectats per aquesta qüestió.
Finalment els assistents se’n donen per assabentats.

ACTA DEL PLE

Per part del Sr. Batle president es dóna compte que, en ús de les facultats que li confereix
la legislació vigent, ha apreciat la concurrència de la situació d’excepcionalitat a què es
refereix l’art. 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
per celebrar telemàticament la present sessió del Ple, degut a la situació d’emergència de
salut pública existent provocada per la COVID-19 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, segons 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.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

1. DACIÓ DE COMPTE DE LA SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT QUE JUSTIFICA LA
CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LA SESSIÓ

Se sotmet a votació l’aprovació de l’Acta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 488 AL 638 DE
2020
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 488 al 638 de 2020.
El Sr. García manifesta que els decrets 543 i el 544 són el mateix document, i suposa que
per error s'ha duplicat.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
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2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 8 DE JUNY DE 2020

4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics de
l'Escola Municipal d'Educació Infantil, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data
22 de juny de 2020 es va dictaminar favorablement la següent:

Cal dir que, a pesar que en aquest Decret augmenti la ràtio d’alumnes per aula, no es
flexibilitzen les mesures de protecció i higiene fins el punt de que permeti obrir a l’Escola
Infantil Toninaina amb garanties, si bé es considera necessari establir ja des d’ara les
normes de selecció dels infants que podran assistir presencialment, amb compliment el
que disposa l’art. 58.c) del Decret, pel cas que es pugui arribar a obrir l’escola i existeixi
una limitació de la ràtio de les aules que impossibiliti donar servei a totes les famílies que
ho sol·licitin.
En aquesta línia es proposa la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics
per la prestació de serveis i realització d'activitats a les escoles d'Educació Infantil
municipals;
En aquest cas es considera que no és d’aplicació l’establert a l'article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d'octubre, de sotmetre a consulta prèvia la proposta de modificació, per estar
en el supòsit previst a l’apartat 4 de l’art. 133, ja que concorren circumstàncies greus de
interès públic que ho justifiquen, i que en aquest cas consisteixen que si se sotmet a
consulta prèvia es produirà un retard en l’aprovació de la modificació de l’Ordenança, de
forma que possiblement aquests criteris no es podran aplicar quant l’escola s’hagi d’obrir,
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Actualment son d’aplicació les ratios per aula previstes en el Decret 3/2020, de 7 de juny.
A l’art. 58, lletra c) relatiu a l’obertura dels centres de 0-3 anys, dependents de la
Conselleria, s’estableix que en el cas d’haver-hi mes sol·licituds que la ràtio permesa, els
titulars dels centres han d’establir els criteris per a la incorporació de l’alumnat, sempre
donant preferència a les famílies amb dificultats de conciliació, amb vulnerabilitat
socioeconòmica i en situacions de protecció del menor. L’art. 59 relatiu a l’obertura de
centres de 0-3 anys de titularitat municipal i dels consells insulars, diu que poden obrir per
decisió dels seus titulars i realitzar activitats educatives en les mateixes condicions
assenyalades per als centres dependents de la Conselleria.

ACTA DEL PLE

Arran de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i durant el procés
de desescalada progressiva, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes
Balears ha anat adoptat mesures de contenció i de seguretat en els centres educatius.
Una d’elles ha estat la disminució d’alumnes per aules i sempre complint determinades
mesures d’higiene.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

"PROPOSTA D'ACORD

de fet sense consulta pública es pot produir aquesta circumstància, per la qual cosa en
major motiu cal urgentment modificar-la;
Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal;
Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;
Atès que la competència per l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la corporació,
tal com es dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal;
Per tot l'exposat, s'eleven al Ple de l'Ajuntament, amb el dictamen favorable previ de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, els següents ACORDS:

CAPÍTOL I
Naturalesa, objecte i fonament
Article 1
1. De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de
l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per la prestació de
serveis i per la realització d'activitats de les escoles infantils municipals.
2. Objecte. Constitueixen l'objecte d'aquest preu públic les activitats, serveis, prestacions
motivades per assistències, estades, alimentació de nins en les escoles d'educació infantil
municipals.
3. La duració del curs és des de l'u de setembre al trenta-u de juliol. Per tal motiu
l'Administració Municipal posa al cobrament onze mensualitats, referides als mesos de
setembre a juliol, ambdós inclosos. La família del nin o nina matriculat en el centre es
compromet al pagament de les onze mensualitats esmentades. A discreció de
l'Administració municipal, les escoles infantils podran donar un servei d'assistència i
menjadors en els mesos d'estiu.
En tot cas, per tenir dret a reserva de plaça per al curs següent, cal haver abonat les onze
mensualitats d'assistència al curs anterior; en cas contrari, es perd el referit dret.
4. El centre funcionarà des de les 7 h i 15 min. fins a les 17.30 h.
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‘Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització
d'activitats de les escoles d'educació infantil municipals.
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(Les modificacions realitzades a l'Ordenança fiscal estan en negreta)

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

PRIMER. Aprovar inicialment el següent text de modificació de l'Ordenança reguladora
dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats a les escoles
d'Educació Infantil municipals, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta:

Article 2
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats per les escoles d'educació infantil
municipals a què es refereix l'article anterior.
CAPÍTOL II
Quantia
Article 3

a) Pel servei de menjador (inclou menú, més estada de les 13 a les 15.30 h); 7,58 € per
dia.
b) Mensualment, per l'assistència i estada en horari de les 7.15 hores a les 13 hores, per
nin/a; 194,15 €.
c) Mensualment, per assistència, estada i berenar en horari extraescolar a la tarda d'un
nin/a ( de les 15,30 a les 17,30 h); 41,53 €.
d) En el supòsit de la lletra c), fins a vuit dies (de les 15,30 a les 17,30 h) de prestació de
serveis; 5,19 € per dia solt.
e) Anualment, dins la quota del mes de setembre, per despeses de l'assegurança escolar
d'accidents i responsabilitat civil; 15,60 €.
f) Anualment, dins la quota del mes de desembre, per despeses de material escolar,
agenda escolar i fotocòpies; 31,15 €. En el supòsit que la matriculació s'iniciï en el mes
febrer el cost serà de 16,99 €.
En cas de pèrdua de l'agenda escolar s'haurà d'abonar la quantitat de 5 € pel
subministrament d'una nova.
g) Noves matrícules. S'efectuarà un ingrés que anirà a fons perdut, només es durà a
terme una única vegada durant tot el cicle d'educació infantil: 50,40 €.
2. A les places reservades per als casos derivats dels Serveis Socials Municipals, i amb
informe tècnic previ, l'Administració Municipal pot atorgar l'exempció de tot pagament o la
fixació d'unes quotes no previstes dins els apartats anteriors, quan les circumstàncies
socioeconòmiques de la persona sol·licitant manifestin una situació no adequada a les
normes o a l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència.
L'Administració Municipal pot demanar qualsevol tipus de prova que acrediti l'estat
socioeconòmic esmentat.
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1. Les tarifes a aplicar són les següents:
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Article 4
Quota tributària

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

La quantia dels preus es merita mensualment el primer dia hàbil del mes, a excepció del
servei d'alimentació i per l'assistència i estada en horari extraescolar a la tarda, que es
merita per mesos vençuts.

Les tarifes descrites en l'apartat segon d'aquest article s'aplicaran inicialment per al curs
escolar i el departament de Serveis Socials en realitzarà el seguiment familiar. No obstant
això, sempre que es produeixin modificacions de la situació socioeconòmica i familiar que
puguin afectar l'aplicació d'una tarifa diferent a l'acordada, el Departament de Serveis
Socials n'informarà a l'Administració Municipal perquè dugui a terme la revisió de quotes
corresponent.
3. Aquestes tarifes descrites a l'apartat primer son d'aplicació per als serveis prestats en el
mes d'agost, si bé l'assistència en el mes d'agost es podrà satisfer per setmanes, és a dir
50 € per setmana.
L'horari en el mes d'agost serà de 7 h i 15 min. fins a les 15.30 h.

2. En cas d'assistència i estada d'un o nina de família nombrosa o de família
monoparental tindran una bonificació d’un 25 % del preu públic, i la tarifa de menjador es
reduirà en un 10 %. L’acreditació es farà mitjançant la presentació del títol de família
nombrosa expedit per l’organisme competent o el document que acrediti que es tracta
d'una família monoparental.
3. En cas d'assistència i estada d'un nin o nina fill d'una dona, víctima de violència de
gènere, tindrà una bonificació del 25 % del preu públic, i la tarifa de menjador es reduirà
en un 10 %. L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència ferme que
acrediti que la dona ha estat víctima d'un delicte de violència de gènere.
4. En cas d'assistència i estada d'un nin o nina amb discapacitat que tingui la consideració
legal en grau igual o superior al 33 % gaudiran d’una bonificació del 25 % del preu públic
de les tarifes descrites i la tarifa del menjador es reduirà en un 10 %, havent d’acreditar la
condició de la discapacitat mitjançant la presentació del certificat expedit per l’òrgan
competent.
5. Les bonificacions dels punts, 1, 2, 3 i 4 d'aquest article en cap cas es podran
simultaniejar i, per tant, s'aplicarà la que més beneficiï la unitat familiar.
5. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per la Junta de
Govern Municipal, havent de realitzar en tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a
les escoles d'educació Infantil municipals.
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1. En cas d'assistència i estada de dos o més germans, les tarifes per assistència i estada
es redueixen en un 25 % a partir del segon germà o germana, i les tarifes de menjador es
reduiran en un 10 % a partir del segon germà o germana.

ACTA DEL PLE

Article 5
Bonificacions

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

4. Excepcionalment, i per motius d'adaptació, i una vegada iniciat el curs, es podrà
començar una setmana abans de la matriculació de l'infant, abonant la quantitat de 50 €
per aquesta setmana.

Article 6è
Normes de gestió
1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de
l’Ajuntament d'Inca abans de formalitzar la corresponent matriculació i serà irreductible.
2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'Ajuntament d'Inca, mitjançant domiciliació de
rebuts o bé mitjançant ingrés en els primers cinc dies hàbils de cada mes al compte
bancari de l'Ajuntament d'Inca.
En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les
despeses que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, informantse a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar de forma immediata.

Una vegada comprovades per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient,
es remetrà informe al Departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa de la
quota de les mensualitats restants del curs escolar.
5. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració,
els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.
Article 7è
Criteris de selecció d’infants en el cas de disminució de ràtios a les aules una vegada que
el curs s’ha iniciat
En el casos de situacions excepcionals o de força major, que impliquin una baixada de
ràtios, per tal de garantir la seguretat de tota la comunitat educativa, segons indiquin en
cada moment les autoritats sanitàries, se seleccionaran el màxim d’infants que, exhaurint
les ràtios establertes, poden assistir a l’escola. Per a aquesta selecció s’aplicaran els
següents criteris per ordre preferent:
1. En primer lloc tindran prioritat els infants que compleixin alguns dels següents criteris.
2. En segon lloc els infants amb vulnerabilitat socioeconòmica i en situació de protecció
del menor.
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4. Les baixes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per escrit per
part dels usuaris i/o dels seus responsables legals. Únicament es pot admetre com a
causa de baixa la pèrdua de feina dels pares/mares o tutors legals de l'infant, malaltia
greu de l'infant que impedeixi la seva assistència al centre i el canvi de domicili dels pares
de l'infant que suposi canvia la localitat on tenia ubicada la seva residència.

ACTA DEL PLE

3. La reincidència en l'endarreriment d'abonament de les quotes (dos cops al llarg del
curs) o impagats durant 2 mesos continuats donarà pas a la baixa de l'infant al centre. Els
rebuts es faran efectius en els primers cinc dies hàbils de cada mes en curs.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

En el cas que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'iniciarà el procediment de
constrenyiment d'acord amb el disposat a la Llei general tributària i al Reglament general
de recaptació.

3. En tercer lloc els infants membres de famílies que sofreixen o han sofert violència de
gènere.
4. En quart, els infants membres de famílies monoparentals.
5. En quint, infants membres de famílies nombroses.
6. En sext, infants membres de famílies amb necessitats de conciliació.

Article 8è. Infraccions i sancions tributàries
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic
regulat en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei
general tributària, el Reglament general de recaptació, o norma que les derogui o
substitueixi.
Disposició final. Vigència.
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tendrà efectes des el dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i continuarà en vigor
fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.’
SEGON. Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant
edicte que haurà de publicar-se al tauler d'anuncis i el Butlletí Oficial de les Illes Balears
per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o
suggeriments.
TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu
cas, es formulin per resoldre-les. En el cas que no se’n presentés cap, s'entendrà elevat
automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial.
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4. La readmissió dels infants es realitzarà seguint els anteriors criteris. Si durant el temps
d’espera per la readmissió canvien les circumstancies personals d’algun infant, s’avaluarà
de nou la seva posició en la llista d’espera segons els esmentats criteris. En cas d’empat
es col·locaran al llistat per ordre segons la darrera lletra de desempat publicada per part
de la Conselleria del procés d’admissió a infantil.

ACTA DEL PLE

3. Els infants que aplicant als anteriors criteris no puguin assistir a l’escola restaran a
l’espera que es produeixin places vacants o es modifiquin les ràtios d’assistència. Si ja
haguessin ingressat, es retornarà a les famílies les tarifes que haguessin abonat per
serveis no prestats.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

2. Totes les famílies, excepte les que estiguin dins els supòsits 2, 3 i 4, i excepte les del
supòsit 1 sempre que reuneixin un dels supòsits 2, 3 i 4, hauran d’aportar un certificat
d’empresa a on es reflexa l’impossibilitat de fer teletreball o de fer torns. Aquest fet implica
que ambdós tutors han de fer feina de manera presencial i amb un horari incompatible
entre ells per tenir cura del seu fill/a.

QUART. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas del inicial elevat a tal categoria,
i del text íntegre de l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears."
El Sr. García diu que s'ha de fer correccions ortogràfiques com ara a l'article 5, que posa:
"2. En cas d'assistència i estada d'un o nina", hauria de posar "d'un nin o nina", i en el
mateix article figuren dos apartats 5.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: desset (17) vots a favor dels grups
municipals de Socialistes d’Inca, Partit Popular, MÉS per Inca, Proposta per les Illes-EL
PI, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unides Podem (PODEMOS-EUIB), i quatre (4)
abstencions dels grups municipals d’Independents d'Inca-(INDI) i Vox-Actúa Baleares.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats
socials, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data
22 de juny de 2020 es va dictaminar favorablement la següent proposta:

ACTA DEL PLE

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A ENTITATS SOCIALS

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus
públics de l'Escola Municipal d'Educació Infantil.

Vista la Providència de Batlia de data 17 de juny de 2020, i de conformitat amb l’establert
en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal pel 2020 que contempla crèdit pressupostari per la línia de
subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: convocatòria de subvencions a entitats socials sense finalitat de
lucre.
2. Òrgans competents: quant a l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta
subvenció correspon a l'Ajuntament en ple. Quant a l'aprovació de l'atorgament
de la subvenció correspon a la Junta de Govern, amb informe previ de la
Comissió Avaluadora.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: entitats socials sense finalitat de lucre.
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‘PROPOSTA DEL REGIDOR D'ENTITATS SOCIALS

4. Objectius i efectes pretesos: realització d'actuacions i activitats de caire social i
comunitari.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 3 al 17 de setembre
de 2020 ambdós inclusius s'haurà de sol·licitar la concessió de la subvenció.
Posteriorment, entre els dies 15 al 30 d'octubre de 2020 s'haurà de justificar la
subvenció.
6. Fonts de finançament: propis.
7. Pla d'acció: de l’1 de gener de 2020 al 14 d'octubre de 2020.

D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per
a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb el
disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb
l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen els articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'Interventor.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de Subvencions,
en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així com l'article 18.3 de
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S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint aquesta totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de subvencions, en
la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).

ACTA DEL PLE

Amb data 17 de juny de 2020 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 40.000 euros de la partida pressupostària
000.23102.4820004 del pressupost per a l'exercici 2020, i es practicà l'oportuna retenció
de crèdit a l'esmentada partida.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016 es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s’elevà a definitiu en data 26
de maig de 2016.

l'Ordenança general de subvencions, correspon al ple de la corporació amb el Dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern l'aprovació de la despesa._
Vist el qual, es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació de la
despesa (A) corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Projectes
d'entitats socials sense finalitat de lucre per import de 40.000 euros, amb càrrec a la
partida 000.23102.4820004 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020, practicant-se
així mateix el corresponent document comptable._
Vist l'Informe favorable de la Secretaria Municipal.

Per la qual cosa, d'acord amb allò establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, es proposa a la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern l'adopció
dels següents

Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions per
entitats socials sense finalitat de lucre de la ciutat d'Inca.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 40.000 euros de la partida
pressupostària 000.23102.4820004 del pressupost per a l'exercici 2020 practicant-se
l'oportuna autorització del crèdit a l'esmentada partida.

ACTA DEL PLE

ACORDS

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia núm. FPG.C01.001, del règim de requisits
bàsics emès per l'interventor municipal de data 17 de juny de 2020.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A ENTITATS DE LA TERCERA EDAT
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats de la
tercera edat, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data
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Quart. Que es publiqui un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions."

22 de juny de 2020 es va dictaminar favorablement la següent proposta.
‘PROPOSTA DE LA REGIDORA L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I FONS
MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT
Vista la Providència de Batlia de data 10 de juny de 2020, i de conformitat amb l’establert
a la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal per al 2020 que contempla crèdit pressupostari per a la línia
de subvenció que a continuació es descriu:

4. Objectius i efectes pretesos: realització d'activitats dins el seu àmbit d'actuació, i
que promoguin actuacions que potencien el benestar i la vida saludable de les
persones de la tercera edat, amb especial atenció a actuacions que hagin
desenvolupat degut a la crisi derivada del COVID 19.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 1 i el 15 de setembre de
2020 ambdós inclusius s'haurà de sol·licitar la concessió de la subvenció.
Posteriorment, entre els dies 1 i 15 de novembre de 2020 s'haurà de justificar la
subvenció.
6. Fonts de finançament: propis.
7. Pla d'acció: de l’1 de gener de 2020 al 15 de novembre de 2020.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016 es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a definitiu en data
26 de maig de 2016.
Amb data 12 de juny de 2020 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 8.000 euros de la partida pressupostària
000.23104.4870001 del pressupost per a l'exercici 2020, practicant-se l'oportuna retenció
de crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint aquesta totes les mencions
14

Codi Validació: 7FS272S2P6H36FZJH9NXPSFLR | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 47

3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: entitats de tercera socials sense finalitat de
lucre.

ACTA DEL PLE

2. Òrgans competents: quant a l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta
subvenció correspon a l'Ajuntament en ple. Quant a l'aprovació de l'atorgament de
la subvenció correspon a la Junta de Govern, amb informe previ de la Comissió
avaluadora.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

1. Denominació: convocatòria de subvencions a les entitats de tercera edat socials
sense finalitat de lucre de la ciutat d'Inca.

que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de subvencions, en
la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP) .
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per
a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb el
disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb
l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.

Vist el qual, es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació de la
despesa (A) corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Projectes
d'entitats de la Tercera Edat Socials sense finalitat de lucre per import de 8.000 euros,
amb càrrec a la partida 000.23104.4870001 del Pressupost Municipal per a l'exercici
2020, practicant-se així mateix el corresponent document comptable._
Vist l'Informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipals.
Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia núm. FPG.C01.001, del règim de requisits
bàsics emès per l'Interventor municipal de data 15 de juny de 2020.
Per la qual cosa, d'acord amb allò establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es proposa a la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions per
entitats de tercera edat socials sense finalitat de lucre de la ciutat d'Inca.
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Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions,
en relació amb els articles 22 de la Llei de Bases de Règim Local, així com l'article 18.3
de l'Ordenança General de Subvencions, correspon al ple de la corporació previ Dictamen
de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern l'aprovació de la despesa._
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Es pot entendre, que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor.

ACTA DEL PLE

Segons la Disposició Addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència
per exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i
els organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que
tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions,
que es refereixen els articles 215 i següents del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Segon.- Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 8.000 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 000.23104.4870001 del pressupost per a l'exercici 2020
practicant-se l'oportuna autorització del crèdit a l'esmentada partida.
Quart. Que es publiqui un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats i
associacions de joventut, oci i temps lliure, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data
22 de juny de 2020 es va dictaminar favorablement la següent proposta:

ACTA DEL PLE

7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A
L'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE JOVENTUT, OCI I TEMPS
LLIURE

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

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

Vista la Providència de Batlia de data 16 de juny de 2020, i de conformitat amb l’establert
en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal per al 2020 que contempla crèdit pressupostari per a la línia
de subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: convocatòria de subvencions a entitats i associacions de joventut,
oci i temps lliure.
2. Òrgans competents: quant a l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta
subvenció correspon a l'Ajuntament en ple. Quant a l'aprovació de l'atorgament de
la subvenció correspon a la Junta de Govern, amb informe previ de la Comissió
avaluadora.
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‘PROPOSTA DEL REGIDOR DE JOVENTUT

3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: entitats i associacions de joventut, oci i
temps lliure.
4. Objectius i efectes pretesos: realització d’activitats d’oci i de temps lliure, i el
desenvolupament d’activitats que tinguin els infants i els joves com a principals
protagonistes, en especial aquelles accions que relacionades amb l’art, la cultura,
l’educació, el patrimoni, l’esport, el lleure, l’oci saludable, el medi ambient, la
igualtat, la diversitat sexual i de gènere o la promoció de la comunitat
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 3 i el 17 de setembre
de 2020 ambdós inclusius s'haurà de sol·licitar la concessió de la subvenció.
Posteriorment, entre els dies 15 i 30 d'octubre de 2020 s'haurà de justificar la
subvenció.
6. Fonts de finançament: propis.

S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint la mateixa totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de subvencions, en
la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP) .
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per
a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb el
disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb
l'article 214.2 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Segons la Disposició Addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència
per exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i
els organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que
tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions,
que es refereixen els articles 215 i següents del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de

17

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Amb data 17 de juny de 2020 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 6.000 euros de la partida pressupostària
000.33900.4860001 del pressupost per a l'exercici 2020, practicant-se l'oportuna retenció
de crèdit a l'esmentada partida.
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Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016 es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança General de Subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a definitiu en data
26 de maig de 2016.

ACTA DEL PLE

7. Pla d'acció: de l’1 de gener de 2020 al 14 d'octubre de 2020.

caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'Interventor.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions,
en relació amb els articles 22 de la Llei de Bases de Règim Local, així com l'article 18.3
de l'Ordenança General de Subvencions, correspon al Ple de la corporació amb el
Dictamen previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern l'aprovació de la
despesa._
Vist el qual, es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació de la
despesa (A) corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Projectes
d'entitats i associacions de joventut, oci i temps lliure per import de 6.000 euros, amb
càrrec a la partida 000.33900.4860001 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020,
practicant-se així mateix el corresponent document comptable._

Per la qual cosa, d'acord amb allò establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es proposa a la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions per
entitats i associacions de joventut, oci i temps lliure de la Ciutat d'Inca.

ACTA DEL PLE

Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia núm. FPG.C01.001, del règim de requisits
bàsics emès per l'Interventor municipal de data 17 de juny de 2020.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Vist l'Informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipals.

Tercer.- Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 6.000 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 000.33900.4860001 del pressupost per a l'exercici 2020
practicant-se l'oportuna autorització del crèdit a l'esmentada partida.
Quart.- Que es publiqui un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS
RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2020
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Segon.- Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets
Socials relativa a la convocatòria del premi Dijous Bo 2020, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS AMB
REFERÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2020
La Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials, reunida en sessió ordinària de data
de 15 de juny de 2020, informa favorablement la següent proposta de bases reguladores
de la convocatòria del Premi Dijous Bo 2020, que eleva a la consideració del Ple de
l’Ajuntament d’Inca:
1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del Premi Dijous Bo 2020, del
següent contingut textual:

1. SECCIONS
El Premi Dijous Bo tendrà una única denominació i podrà concedir-se a 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.
Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns. No es concediran a
títol pòstum, exceptuant que la seva defunció hagi tengut lloc amb posterioritat a la
presentació de la seva proposta de candidatura, d’acord amb els terminis establerts a les
bases de la convocatòria.
2. BENEFICIARIS
Podran ser beneficiàries del Premi que es regulen en aquest reglament les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els
requisits que exigeixin les bases de la convocatòria del Premi Dijous Bo. Les persones
beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.
3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Les propostes de candidatures hauran de presentar-se mitjançant instància acompanyada
de la documentació següent:
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Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca el Premi Dijous Bo 2020,
d’acord amb les bases següents:

ACTA DEL PLE

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del Premi Dijous Bo 2020 amb la finalitat
d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de
qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva contribució a la
salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el
civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2020

- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.
- Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats, quan
aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient,
a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.
- Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un mínim de 10 signatures de li donin
suport.
4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES
El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 2 d'octubre de 2020. Les propostes
s’han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi
seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la
data d’emissió no és posterior a dia 2 d'octubre de 2020.










Prèviament a la votació cada una de les candidatures podrà ser defensada davant
els membres del Consell Municipal de Cultura (CMC) per la persona que n'hagi fet
la proposta o per la persona en qui aquesta delegui.
Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.
S'establirà una primera volta de votacions on totes les candidatures seran votades
de manera individual. Passaran a la següent ronda les propostes que obtenguin la
majoria absoluta dels vots afirmatius dels membres presents a la reunió.
En cas de quedi seleccionada més d'una proposta tindrà lloc una segona votació
en la qual es decidirà si les propostes que han passat a segona volta poden rebre
el premi o si es continua amb la votació per a una següent tria. El resultat haurà
d'obtenir la majoria simple dels vots presents.
I així successivament fins al resultat final que decidiran els membres presents del
CMC.

De cara al resultat final seran els mateixos membres del CMC els qui decidiran la quantitat
de premiats de cada any.
Un cop decidida la proposta, el Consell Municipal l'elevarà a la Comissió Informativa de
Ciutadania i Drets Socials, la qual realitzarà la proposta de concessió del Premi Dijous Bo
2020 i l'elevarà a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.
Per a la seva concessió, el Premi Dijous Bo requerirà acord plenari de la corporació
municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple.
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El Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, emetrà una
proposta de concessió de Premi Dijous Bo 2020, la qual resultarà del següent sistema de
votació:

ACTA DEL PLE

La Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials és l’encarregada de resoldre les
propostes de candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo
i el premiat o premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.
La Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials resoldrà tots aquells aspectes que
no contemplin aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.
6. CONTINGUT DEL PREMI
El Premi Dijous Bo no tendrà dotació econòmica i consistirà en una peça artística
acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.
7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

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.
INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE
La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no
observa cap objecció perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple municipal
per a la seva aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i
jurídics que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que
fa al cas."

ACTA DEL PLE

2. Aprovar la convocatòria del Premi Dijous Bo 2020, d’acord amb les bases transcrites
anteriorment.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

La participació a la convocatòria del Premi Dijous Bo 2020 suposa la total acceptació
d’aquestes bases.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: desset (17) vots a favor dels grups
municipals de Socialistes d’Inca, Independents d'Inca-INDI, MÉS per Inca, Vox-Actúa
Baleares, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i
quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals del Partit Popular i Proposta per les Illes
(El Pi)
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER
CONCEDIR FELICITACIONS A POLICIES LOCALS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per concedir felicitacions a policies locals, que transcrit textualment diu:
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El Sr. Gori Ferra fa una petició per revisar aquest dictamen, però no és acceptada.

" INFORME que emet la tècnica d’Administració general interina, en relació a la concessió
de felicitacions públiques municipals a distints policies de l'Ajuntament d'Inca a proposta del
cap de la Policia Local
Antecedents de fets
1. Proposta del cap de la policia de 18 de maig de 2020 per a la concessió de les
felicitacions als agents A210011, A280074, i A230046 arrel dels fets ocorreguts el dia 12
de maig de 2020
2. Proposta del cap de la Policia de 3 de juny de 2020 per a la concessió de les
felicitacions als agents A230011, A440024, A230043 i A230044 arrel dels fets ocorreguts
el dia 15 de maig de 2020

a) Als qui destaquen en l'estudi, la promoció i la dignificació, tant de la funció policial com
dels cossos de policia local.
b) Als qui han realitzat un servei especialment meritori en el compliment de les seves
funcions, o com a resultat d'aquestes funcions, que tingui una repercussió social important
o en els àmbits de la seguretat ciutadana, la protecció civil o el trànsit.
c) Als qui durant un any han destacat en el compliment ordinari de les seves funcions, les
quals serveixen d'exemple per als companys de cos.
d) Als qui han fet estudis o publicacions d'interès per a la seguretat ciutadana, la protecció
civil, el trànsit o la gestió de l'activitat policial .
e) En qualsevol altre supòsit no previst en els articles anteriors, però que segons els fets i
les circumstàncies examinats és mereixedor d'un reconeixement per part de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
D’acord amb la normativa esmentada, el cap de la Policia Local sol·licita la concessió de
felicitació als policies Sr. Eduardo Jiménez Ballesteros i Sra. Coral Salas Sánchez,
mitjançant proposta de 2 de juny de 2020 pels fets ocorreguts els dia 12 de maig de 2020,
del següent tenor literal:
‘Vist l'informe-proposta de l'oficial amb carnet professional A210011 que s'adjunta, on es
proposa una felicitació per determinats agents de la seva unitat en relació amb l'actuació
que dugueren a terme el passat 12 de maig davant d'una emergència per intent d'autòlisi,
en la que contribuïren decisivament en evitar un fatal desenllaç.
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Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Per altra banda, l'art. 134 disposa que les felicitacions públiques es concedeixen una
vegada comprovada la tasca professional de la personal distingida, en els següents
supòsits:
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L'art. 140 del Decret 40/2019 de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de
15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears disposa que les
felicitacions municipals són competència del batle o batlessa de l'Ajuntament on presti
serveis l'agent, previ acord plenari. Aquests felicitacions han de seguir els mateixos criteris
i procediment que els seguits a la Comunitat Autònoma.

ACTA DEL PLE

Consideracions jurídiques

En aquest sentit, aquesta prefectura considera que la proposta de felicitació està
degudament justificada però ha de ser diferenciada i moderada.
Si bé és cert que s'actuà en equip amb encert i coordinació, hi ha distints graus
significatius de participació i protagonisme que han de ser destacats, considerant més
encertat proposar una felicitació de Ple als dos funcionaris que dugueren el pes de
l'actuació, i una felicitació de Batlia als restants membres de l'equip actuant.
Per tant, coincideix plenament amb l'argumentació i proposta de l'oficial, la fa seva i l'eleva
al seu superior criteri, per tal que si ho considera pertinent:

"Assumpte: proposta de felicitació i reconeixement als agents de la Policia Local d'Inca
A470004, A110209, A280074 i A230046.
Que l'oficial que subscriu amb c.p. núm. A210011, el passat dia 12 de maig del present,
va intervenir junt amb els agents referenciats a un servei registrat a la R.A. 2762/2020.
Que el servei requerit tractava damunt un possible intent de suïcidi per part d'una
adolescent, la qual es trobava a casa seva, i estava amenaçant en llevar-se la vida tot
davant de la seva progenitora.
Que es varen personar al lloc de manera immediata, les dues dotacions reactives i l'oficial
que estaven de servei en aquell torn de matí.
Que per una banda la dotació COPA ZERO, formada pels components A470004 i
A230046 i per altra banda la dotació COPA-1, formada pels agents A280074 i A110209.
Que a l’arribada al domicili de les dotacions referenciades, i una vegada recepcionades
per la mare de la jove, es troben en aquesta dins un dels dormitoris de la casa,
empunyant un ganivet de cuina.
Que els agents A470004 i A110209, estableixen un primer contacte amb la jove, i es
situen en primera línia, just davant d'ella.
Que es pot observar com aquesta, que porta un ganivet de cuina a la mà, ja presenta una
sèrie de ferides superficials a la zona de l'abdomen.
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ACTA DEL PLE

El que s'informa als efectes oportuns.’
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2. Una felicitació de Batlia als funcionaris senyor Joan Guasp Canyelles, senyor Rafel
Torrens Capellà i senyor José Ramón Escoto Campos, per la seva aportació i participació
d'equip en la resolució reeixida de la crisi..

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

1. S'inclogui en l'ordre del dia la concessió, pel Ple de l'Ajuntament, d'una felicitació als
funcionaris d'aquest Cos senyor Eduardo Jiménez Ballesteros i senyora Coral Salas
Sánchez, principals artífexs de l'èxit en la resolució de la crisi.

Que aquesta persona visiblement alterada, inquieta i confusa, justifica el fet de la seva
actitud que té un problema personal.
Que es comença a establir un diàleg amb la jove i se li insisteix que és fonamental el fet
que amolli el ganivet per tal de poder avançar en la prestació de l'ajuda que hagi de
menester.
Que la jove manifesta en diverses ocasions que no sap què fer, però que no vol amollar el
ganivet.
Que mentrestant i observant la configuració del domicili i veient que aquesta persona té
sortida al pati de la casa mitjançant una porta d'accés lateral de l'habitació, es decideix
que els altres components A210011, A280074 i A230046, se situïn en el pati, a l'espera
que la jove pogués sortir de l'habitació i es perdés el control sobre ella.

Que després de 45 min. conversant, de sobte, l'adolescent de manera inesperada,
reacciona de manera virulenta i fa un primer moviment per clavar-se el ganivet.
Que els agents A470004 i A110209, els quals havien duit el gruix de la conversa i que
estaven més propers a l'al·lota, en un ràpid i encertat moviment es llancen damunt l'al·lota
per tal de desarmar-la, aconseguint que la jove només es clavi la punta del ganivet.
Que ràpidament els altres components, al veure l'acció de l'agent A470004, que és el
primer que arriba a contactar físicament amb ella, es dirigeixen ràpidament a l'habitació
per ajudar en la contenció i control de l'al·lota, donant avís immediat a l'equip sanitari del
061, que es trobava a l'exterior del domicili, preparat per intervenir una vegada que la
situació estigués controlada.
Que degut a aquesta ràpida intervenció la víctima només aconsegueix fer-se una punxada
superficial d'uns 2 mil·límetres.
Que per part de l'oficial que subscriu es vol emfasitzar en el fet de la ràpida i precisa
reacció dels agents que es trobaven a primera línia, dialogant amb la jove, atenent que hi
havia la dificultat física afegida, que entre la víctima i aquests hi havia un llit de matrimoni,
el qual dificultava l'acció de control i contenció de la jove.
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Que després d'una conversa de varis minuts, la doctora no aconsegueix per telèfon
calmar i convèncer a la pacient, penjant aquest el telèfon, per continuar amb l'actitud i
accions abans descrites.

ACTA DEL PLE

Que es pot contactar amb la doctora de psiquiatria que tracta actualment a la jove, la qual
per via telefònica arriba a dialogar amb ella, després que l'oficial actuant li atraqui el
telèfon de manera acurada i tranquil·la, davant el fet que pogués tenir una mala reacció.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Que durant aquest temps de conversa, es cerquen totes les alternatives possibles de
ajuda i de solució al problema.

Que cal esmentar també la capacitat que varen tenir els diferents components de les
dotacions actuants, quant al diàleg establert amb la jove, mantenint la serenor i intentant
en tot moment que aquesta es calmés i rebaixés el nivell de tensió.
Que per tant, es considera que és deure de l'oficial de servei que subscriu informar
d'aquests fets i proposar als components intervinents d'aquesta Policia per la felicitació i
reconeixement, davant d'aquesta òptima, encertada, i ben resolta intervenció.’

Per part de l'oficial que subscriu amb número de carnet professional CP A230037,
membre de la Policia Local d'Inca, es vol donar compte del següent extrem:
Que el passat dia 15/05/2020, devers les 23:22 hores, la Policia Local d'Inca va ser
comissionada pel Centre d'Emergències 112 per acudir amb celeritat a un domicili del
carrer Vicenç Ensenyat amb la finalitat d'atendre en primera instància un avís d'infart
coronari d'un home fins a l'arribada dels serveis sanitaris que també es trobaven activats.
En aquest sentit, desplaçats inicialment els agents A230011 y A440024 al lloc, varen ser
requerits per un individu (fill de la persona atesa) qui vociferant i realitzant espavents amb
els braços es volia enfrontar als actuants, davant el que ell considerava una dilació
excessiva dels serveis sanitaris. Que els esmentats agents, fent gala d'una encomiable
empatia, varen intentar calmar a l'implicat, a la vegada que accedien al domicili conscients
de la necessitat d'una actuació ràpida amb la persona que requeria assistència sanitària.
Que una vegada al domicili els agents varen localitzar a un home de mitjana edat que es
trobava allargat al terra, trobant-se inconscient i en aturada cardiorespiratòria. Que de
manera immediata els agents actuants varen rellevar els familiars que es trobaven allà i
varen continuar amb les maniobres de reanimació RCP. Esmentar que durant les tasques
de reanimació els mateixos varen detectar com la persona atesa presentava una alta
temperatura corporal, un dels principals símptomes de la COVID-19, si bé aquesta
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Donat que aquesta prefectura coincideix plenament amb l'argumentació i proposta de
l'oficial, la fa seva i l'eleva al seu superior criteri per tal que, si ho considera pertinent,
s'inclogui en l'ordre del dia la concessió, pel Ple de l'Ajuntament, d'una felicitació als
funcionaris d'aquest cos D. Mateu Enric Tortella Soler, D. Juan Francisco García Alcaraz,
D. Sebastià Tugores Ramis i D. Alejandro Moyá Artero.

ACTA DEL PLE

‘Vist l'informe-proposta de l'oficial de la Unitat nocturna Carlos Caballero Mármol que
s'adjunta, on es proposa una felicitació per determinats agents de la seva unitat en relació
a l'actuació que dugueren a terme el passat 15 de maig davant una emergència mèdica
(parada cardiorespiratòria), en la que contribuïren decisivament a recuperar a la víctima
amb maniobres de reanimació i utilització del DESA, malgrat la sospita de símptomes
compatibles amb la COVID-19 i, a més, protegiren el personal sanitari de l'intent
d'agressió d'un familiar enfurismat facilitant la seva feina per tal d'assegurar la viabilitat
d'estabilització i trasllat del malalt.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Per altra banda, davant els fets que varen tenir lloc el dia 15 de maig de 2020, el cap de la
Policia Local sol·licita la concessió de felicitació als policies Sr. Mateu Enric Tortella Soler,
Sr. Juan Francisco García Alcaraz, Sr. Sebastià Tugores Ramis i Sr. Alejandro Moyá
Artero mitjançant proposta de 18 de maig de 2020 del següent tenor literal:

situació no va ser argument per cessar l'assistència a la persona atesa i varen continuar
amb les tasques de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris, tot i ser conscients
que estaven posant en risc la seva pròpia integritat física.
També s'ha de deixar constància de la ressenyable actuació dels agents A230043 i
A230044 que varen acudir en suport de l'altra dotació per fer arribar el material de
reanimació del qual es troba equipat el vehicle Copa 0 i que, en un moment donat, varen
intervenir novament amb el fill de la víctima que va increpar violentament els sanitaris, tot i
ser conscients que, degut al contacte directe amb el seu pare, tal volta també podia estar
afectat per la COVID-19.

Informar que per part del qui subscriu s'ha tingut coneixement de l'agraïment a la labor
dels agents actuants tant per part del metge de la Unitat de Suport Avançat que va
intervenir al domicili com la dels sanitaris de l'Hospital Son Espases.
Davant l'actuació anterior, amb la finalitat de reconèixer la feina ben feta pels agents que
varen intervenir, com a mesura de motivació per continuar en la mateixa línia i com
exemple i referent per a la resta de companys, el qui sotasigna, en qualitat de responsable
de la Unitat nocturna (UNOC), sol·licita que es proposi als agents A230011, A440024,
A230043 i A230044 per una felicitació del plenari.
El que es comunica pel seu coneixement i efectes.’
Conclusió
Des de la Batlia conjuntament amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, es té
present l’esforç personal i professional que realitza el cos de la Policia Local de
l’Ajuntament d’Inca en la realització de la seva tasca en el seu dia a dia, essent conscients
de les situacions d’extrema gravetat en què es poden trobar en el desenvolupament de les
seves funcions.
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El mateix argument és esgrimible pels agents A230043 i A230044 que varen actuar en
suport dels seus companys i que també posaren en risc la seva integritat en aquesta
ocasió per protegir i permetre que el personal sanitari pogués desenvolupar la seva tasca.
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En relació a l'actuació dels agents A230011 i A440024, a criteri del que subscriu,
demostra un gran vlor humà, posant en risc la seva pròpia integritat per ajudar els altres ja
que varen prioritzar l'atenció a la persona afectada, conscients que cada minut era vital,
davant equiparar-se amb unEPI complet que hagués dilatat la intervenció durant varis
minuts fent ús únicament de mascareta i guants.

ACTA DEL PLE

Informar que per indicacions del metge de la Unitat de Suport Avançat els agents varen
entrar en contacte amb la víctima o els seus familiars, varen ser requerits per realitzar el
protocol establert de retirada de la roba que portaven per a la seva desinfecció i a la
neteja personal dels mateixos. Aquesta situació també va implicar que els mateixos es
posassin en aïllament voluntari als seus domicilis fins a la confirmació del resultat negatiu
de la persona implicada 18 hores després de l'actuació.

Entre aquestes situacions, es consideren d’especial rellevància aquelles en què està en
joc la vida de les persones, en les quals una ràpida i efectiva actuació policial és decisiva,
tal com va succeir en els fets ocorreguts el dia 12 de maig, en què la Sra. Salas i el Sr.
Jiménez varen impedir un intent d'autolesió, i el dia 15 de maig, en què els Srs. Mateu
Enric Tortella Soler, D. Juan Francisco García Alcaraz, D. Sebastià Tugores Ramis i D.
Alejandro Moyá Artero varen intervenir davant una aturada cardiorespiratòria d'una
persona amb símptomes de COVID-19.

SEGON.- Traslladar aquesta felicitació als interessats i deixar-ne constància en els seus
expedients personals.
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Concedir una FELICITACIÓ als policies Sr. Eduardo Jiménez Ballesteros i Sra.
Coral Salas Sánchez pels fets ocorreguts el dia 12 de maig de 2020, i als policies Srs. D.
Mateu Enric Tortella Soler, D. Juan Francisco García Alcaraz, D. Sebastià Tugores Ramis i
D. Alejandro Moyá Artero pels fets ocorreguts el dia 15 de maig de 2020.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

En els dos fets, els policies actuants varen prioritzar la vida dels ciutadans davant la seva
pròpia integritat, realitzant un servei especialment meritori en el compliment de les seves
funcions i amb una important repercussió per trobar-se en perill la vida de dos ciutadans.
Per tant, a la vista d'allò exposat a la normativa aplicable, la que subscriu informa
favorablement la concessió de les felicitacions pels fets ocorreguts durant els dies 12 i 15
de maig de 2020 als agents proposats pel Cap de la Policia Local i proposa l’adopció dels
següents acords:

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR ENVERS LA NO
CONVALIDACIÓ DEL DECRET LLEI 9/2020, DE 25 DE MAIG, DE MESURES
URGENTS DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
El Sr. Batle proposa que, com que hi ha una altra moció sobre aquest tema, que és el punt
15, es facin totes les intervencions ara amb doble torn i quan s'arribi al punt 15 es facin
només les votacions.
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular relativa a la no
convalidació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balears, que transcrita textualment diu:
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

"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:
MOCIÓ ENVERS LA NO CONVALIDACIÓ DEL DECRET LLEI 9/2020, DE 25 DE MAIG,
DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dilluns dia 25 de maig de 2020, el Consell de Govern va aprovar el Decret
9/2020, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

És impresentable que els ajuntaments no puguin decidir sobre la situació en la qual
queden els sòls afectats pel decret. Hi ha una clara invasió de competències municipals
quan regula “els falsos urbans” i els urbanitzables sense desenvolupar, donant als
consells insulars la competència perquè siguin ells els que decideixin en quina situació
queda aquest sòl, és a dir, si passa a rústic o no.
Hi ha un invasió de competències per part del Govern cap als consells en cas que aquests
no regulin els seus plans territorials, on podrien decidir la protecció d’aquests sòls rústics.
Amb aquest decret, el Govern també trepitja la competència en matèria urbanística dels
Consells Insulars.
Aquest decret està aprovat sense cap tipus de consens municipal, sense aportacions dels
sectors afectats ni tampoc escoltant les necessitats del col·lectius implicats. A hores d’ara
tenim una xifra de treballadors sense feina sense precedents i el més important es
adoptar mesures que estimulin la nostra economia. En cap cas necessitam polítiques que
destrueixin llocs de feina.
A grans trets, aquest decret:


Prohibeix l’ús residencial que està en àrees de protecció de risc (APR).



Estableix una moratòria de determinats urbanitzables no desenvolupats de 400
hectàrees fins dia 31 de desembre de 2021.



Fa una moratòria dels “falsos urbans” de 200 hectàrees fins dia 31 de desembre de
2021.
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És un decret que tendrà conseqüències molt negatives per a l’economia en general. Però
de forma especial en petites i mitjanes empreses i autònoms locals que es dediquen,
directa o indirectament a la construcció; aparelladors, fusters, enginyers, picapedrers,
fontaners, electricistes, pintors, ferrers... Resulta increïble que aquest decret s’hagi
aprovat en plena crisi del COVID, quan és més necessari que mai implementar mesures
per estimular l’economia.

ACTA DEL PLE

Aquest, és un decret imposat com a conseqüència de les disputes que hi ha dins el
Govern de les Illes Balears arran del Decret 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Aquest decret, no compta amb cap tipus de consens, trepitja l’autonomia municipal i té i
tendrà uns efectes molt negatius per l’economia dels ciutadans de les Illes Balears.



Desclassifica urbans no construïts en 8 anys, excepte per construir VPO o que ja
estiguin en tramitació.



Produirà un increment dels preus del sòl disponible per edificar ja que el sòl
disponible disminueix. En conseqüència, això provocarà un increment del preu de
l’habitatge.



Redueix els paràmetres per edificar habitatges unifamiliars en sòl rústic. Redueix
en un 40 % el volum edificable així com la construcció de noves piscines.

Per tot això, el grup del Partit Popular a l’Ajuntament d’Inca, proposa els següents
ACORDS

Finalitzades les intervencions, es passa a votar la esmena proposada pel grup municipal
del Partit Popular i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a favor dels grups
municipals Partit Popular, Independents d'Inca, Vox-Actúa Baleares, Proposta per les Illes
Balears (El Pi), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca i UNIDAS PODEMOS-UNIDES
POMEM (PODEMOS-EUIB), i onze (11) vots en contra dels grups municipals del PSIBPSOE i MÉS per Inca.
Seguidament es passa a votar la Moció sense esmena i n’esdevé el següent resultat: set
(7) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular, Vox-Actúa Baleares, Proposta per
les Illes Balears (El Pi) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca; dotze (12) vots en
contra dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i UNIDAS PODEMOSUNIDES PODEM (PODEM-EUIB); i dues (2) abstencions del grup municipal Independents
d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular relativa a la no convalidació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures
urgents de protecció del territori de les Illes Balears.
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VOX INCA QUANT AL COMPLIMENT DE LA
LLEI DE BANDERES
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal de Vox Inca relativa al compliment de la
Llei de banderes, que transcrita textualment diu:
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El grup municipal del Partit Popular proposa una esmena en el títol, que passaria de ser
de "la no convalidació" a "la derogació".

ACTA DEL PLE

2. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les Illes Balears. "

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

1. Instar als grups polítics amb representació parlamentària al Parlament de les Illes
Balears a no convalidar el decret llei 9/2020.

"MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE VOX INCA AL PLENO DE LA
CORPORACION DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2020 EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE BANDERAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La bandera constituye, por tradición, uno de los elementos más significativos del Estado
Español, simboliza la Nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e
integridad de la Patria y representa los valores superiores expresados en nuestra
Constitución, regulándose el trato preferente o único de la bandera en los Organismos
Oficiales.

Es por lo que se propone al Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Se proceda a cumplir con la Ley 30/1981, de uso de las banderas.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Ahora el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre la exhibición de “banderas NO
oficiales” en las fachadas de los edificios públicos, puesto que “no resulta compatible con
el marco constitucional y legal vigente y en particular con el deber de objetividad y
neutralidad de las administraciones públicas la utilización, INCLUSO OCASIONAL, de
banderas NO oficiales en el exterior y fachadas de los edificios y espacios públicos,
aunque las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera Española y las
demás legales o estatutariamente instituidas.

ACTA DEL PLE

Asimismo los partidos políticos estamos obligados a respetar y amparar los sentimientos
de identidad y pertenencia de los ciudadanos del municipio que sientan como suya la
bandera de España.

TERCERO. Que el Ayuntamiento de Inca, respetará el ordenamiento jurídico y la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
CUARTO. Que se apruebe, expresamente, la no colocación de ninguna bandera que no
sean las oficiales en fachadas y exterior del Consistorio, puesto que la legislación
aplicable no contempla su colocación en los edificios municipales."
El grup municipal del VOX Inca proposa una esmena: al primer punt dels acords, on figura
"Ley 30/1981", ha de passar a ser "Ley 39/1981".
El Sr. Secretari diu que es tracta d’un error material i no la considerarien una esmena.
Finalitzades les intervencions es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat: dos
(2) vots a favor del grup municipal de Vox-Actúa Baleares; tretze (13) vots en contra dels
grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi) i
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SEGUNDO. Reconocer la bandera española como símbolo de la Nación.

UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEM-EUIB); i sis (6) abstencions dels grups
municipals del Partido Popular, Independents d'Inca i Ciudadanos-Partido para la
Ciudadanía-Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció del grup municipal de Vox
Inca relativa al compliment de la Llei de banderes.
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VOX INCA RELATIVA A L'ERRADICACIÓ DEL
SUÏCIDI A LES ILLES BALEARS
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

El suicidio es un grave problema mundial sin necesidad de que intervenga un elemento
extraordinario como es la pandemia Covid-19, hay más de 800.000 personas que se
suicidan al año en el mundo lo que supone una muerte cada 40 segundos según los datos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las cifras estimativas de intentos de suicidios infructuosos al año ascienden a 8.000 en
España, y buena parte de ellos dejan a los fallidos suicidas con graves secuelas físicas y
psíquicas, muchas veces de por vida. Esta cifra supone un intento de suicidio casi cada
hora, y, aplicando la misma proporción que la de los suicidios consumados, ocurre un
intento de suicidio de un hombre cada hora y media, y uno de una mujer cada 4,2 horas.
Cuán diferente puede ser la realidad cuando se desconoce totalmente, y qué injusta
puede llegar a ser la sociedad cuando hay temas muy graves que ni se analizan.
Al llegar la COVID-19 debemos preparar a la sociedad para el impacto que supondrá en
las personas y el aumento de los suicidios que previsiblemente habrá y que debemos
minimizar en todo lo que podamos.
El ayuntamiento de Inca, dentro de sus competencias, para la aceleración de la
recuperación social debe colaborar con la sociedad civil, con el resto de las
administraciones públicas y con los medios de comunicación en pro de la erradicación del
suicidio.
Por todo esto, el Grupo Municipal de Vox Inca presenta la siguiente

31

Codi Validació: 7FS272S2P6H36FZJH9NXPSFLR | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 47

EXPOSICIÓN DE MOTIVO:

ACTA DEL PLE

"PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE VOX INCA AL PLENO DE
DIA 25 DE JUNIO DE 2020 RELATIVA A LA ERRADICACIÓN DEL SUICIDIO EN
BALEARES

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Els reunits consideren la Moció del grup municipal de Vox Inca relativa a l'erradicació del
suïcidi a les Illes Balears, que transcrita textualment diu:

PROPOSICIÓN:
El Pleno del Ayuntamiento de Inca insta al equipo de gobierno a:
1.º Participar junto con el Gobierno Balear y el resto de administraciones en la elaboración
del Plan de Prevención, Actuación y Manejo de la Conducta Suicida de Baleares,
centrando el enfoque en nuestro Municipio y fijando una dotación presupuestaria para su
ejecución, destinando los recursos adecuados para lograr objetivos a corto, medio y largo
plazo, de forma que dispongamos, en el menor plazo de tiempo posible, de una
planificación eficaz que prevea la evaluación regular de la estrategia, a fin de que los
resultados de la evaluación sean aplicados en planificaciones futuras.
2.º- Llevar a cabo las siguientes medidas de prevención del suicidio:

c. Monitorizar a los familiares de víctimas de la COVID-19 con patologías previas de
depresión.
d. Realizar un plan de formación sobre prevención del suicidio para trabajadores sociales,
y otros trabajadores públicos.
e. Difundir campañas sobre el consumo de alcohol, advirtiendo de su peligrosidad para
reducir su consumo, así como campañas para la prevención de las adicciones al juego y a
las drogas.

ACTA DEL PLE

b. Promover la información responsable por parte de los medios de comunicación.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

a. Realizar campañas en medios de comunicación y redes sociales para mejorar la
información de la población sobre el suicidio.

3. Adoptar las siguientes medidas de actuación:
Establecer un protocolo de seguimiento presencial y telefónico de las personas que han
intentado suicidarse y, en el peor de los casos, a los familiares del suicida en su proceso
de duelo.
4. Implementar las siguientes medidas en investigación:
a. Incentivar y participar en la realización de estudios de investigación, en colaboración
con la Universidad de las Illes Balears y los centros sanitarios realizados por el Gobierno
Balear, sobre la epidemiología del suicidio y la conducta suicida en la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, concretando nuestro Municipio.
b. Vigilar los indicadores que miden el progreso de la estrategia anti suicidios tales como
la tasa de suicidios, con el objetivo de incrementar aquellas medidas que favorezcan su
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f. Apoyar a organizaciones dedicadas a la prevención del suicidio y a aquellas que
aglutinan a los afectados y sus familias.

decrecimiento y detectar aquellas que no ayudan al cumplimiento del objetivo a alcanzar,
la prevención del suicidio."
Finalitzades les intervencions es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat:
cinc (5) vots a favor dels grups municipals del Partido Popular i Vox-Actúa Baleares; dotze
(12) vots en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i UNIDAS
PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEM-EUIB); i quatre (4) abstencions dels grups
municipals del Independents d'Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi) i CiudadanosPartido para la Ciudadanía-Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció del grup municipal de Vox
Inca relativa a l'erradicació del suïcidi a les Illes Balears.

"MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE DIA D’INCA 25 DE JUNY DE 2020 RELATIVA A LA BRETXA
DIGITAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La crisi del COVID-19 ha posat de manifest la desigualtat de mitjans tecnològics de la
població escolar. La suspensió de les classes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, ha fet necessari l'ús de les noves tecnologies per establir la
comunicació entre l'alumnat i el professorat dels diferents ensenyaments. Però moltes
famílies no disposen d'ordinadors o dispositius per realitzar els treballs escolars
encomanats, ni de connexió a Internet.
L'informe ‘Efectos del coronavirus en la educación’ de l'OEI assenyala que la reducció de
la durada de la instrucció educativa podria ser de fins a un 11 % de la desviació estàndard
d'aprenentatge. Ressalta, d'altra banda, el paper que exerceixen els pares com a part
fonamental en l'acompanyament de la instrucció en aquesta situació. I així mateix apunta
que aquells estudiants amb pares que tenen més nivell educatiu poden rebre més ajuda
durant la quarantena, mentre que els alumnes endarrerits necessiten d'un major reforç
personal i individualitzat.
La UNESCO ha alertat a més del possible increment de l'abandonament escolar com a
conseqüència del tancament prolongat de les escoles. Hi ha un risc evident que alguns
joves no tornin a l'escola i segueixin en el sistema quan els centres escolars tornin a obrir.
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Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular relativa a la bretxa
digital, que transcrita textualment diu:

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA BRETXA
DIGITAL

Aquesta situació pot tenir una incidència especial a Balears, que lidera les xifres
d'abandonament escolar prematur d'Espanya des de fa anys i especialment estancat en
un 26 % des de l'any 2015 amb el govern del Pacte d'esquerres, tot i haver disminuït des
del 40 % que es va fregar l'any 2008 també amb aquest govern.

En l'actualitat des de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del
Professorat (Intef) es vénen formant cada curs milers de docents en les modalitats de
formació en l'ús de les noves tecnologies, a través de cursos tutoritzats, cursos massius
oberts i en línia, experiències d'aprenentatge i micro-autoformació a través de dispositius
mòbils; i s'ha incrementat l'extensió de l'accés a la banda ampla ultra ràpida dels centres
docents espanyols.
I hem de recordar que el març del 2018 el Govern del Partit Popular va aprovar el Pla
300x100 per portar fibra òptica a 300 Mbit/s al 100% dels nuclis de població d'Espanya,
un pla dotat amb 525 milions d'euros per al període 2018- 2021.
Finalment, cal tenir en compte la Recomanació del Consell, de 22 de maig de 2018,
relativa a les competències clau per a l'aprenentatge permanent, que preveu la
competència digital i tecnològica, tot i que considera que ja no és suficient amb dotar els
joves d'un conjunt fix de capacitats o coneixements, sinó que també han de desenvolupar
la seva resiliència i habilitat per adaptar-se als canvis.
Per altra banda, les comunitats autònomes han iniciat la posada a disposició dels alumnes
de l'Ensenyament obligatori d'equips informàtics i material tecnològic. Així s'ha iniciat per
part de la Conselleria d'Educació del Govern Balear, si bé el mateix conseller ha
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Durant la crisi del COVID-19, el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha posat a
disposició d'alumnes de Batxillerat i Formació Professional 20.000 dispositius mòbils per
accedir a Internet i poder seguir les indicacions dels seus professors des de casa. Aquesta
xifra suposa aproximadament un 1,3 % de la quantitat total d'alumnes d'aquests nivells,
pel que resulta clarament insuficient.

ACTA DEL PLE

UNICEF Espanya, en el seu informe ‘Los ninos y la niñas de la brecha digital en Espanya’
(febrer, 2018), analitza les oportunitats i riscos d'internet i aprofundeix en els col·lectius
més vulnerables al nostre país, els nins i adolescents. I pel que fa als nins de famílies
migrants estableix que, en general, si bé és freqüent que disposin de telèfons mòbils i es
connectin amb ells a internet és menys freqüent la presència d'ordinadors; per a molts
d'aquests nins l'accés a l'ordinador es realitza bé a l’aula o en els centres de suport als
quals poden acudir.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Segons les dades de l'enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE) de 2017, la prevalença de l'ús d'internet entre els nins és molt
elevada. El 95,2 % dels nins d'entre 10 i 15 anys han utilitzat Internet en els darrers tres
mesos. No obstant això, encara hi ha gairebé 300.000 nins a Espanya que no han fet
servir un ordinador en els últims tres mesos i gairebé 140.000 que no han tengut ni un sol
contacte amb internet al mateix període.

reconegut en seu parlamentària que aquesta actuació, que s'ha iniciat fa uns dies, arriba
tard i és insuficient.
La situació de confinament ha posat en evidència la necessitat de continuar treballant en
l'eliminació de la bretxa digital educativa, i més en una comunitat autònoma com la nostra,
Balears, on les xifres de competències educatives bàsiques no són gens favorables, tant
en les àrees lingüístiques com en matemàtiques, com tampoc ho són les xifres de
repetició en ESO, de fracàs escolar generalitzat o fins i tot d'absentisme que es troben
entre les més elevades de país amb un 17 %.

ACORDS
Primer. El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta el Govern de l'Estat a elaborar un Pla integral
de lluita contra la bretxa digital en l'àmbit educatiu, amb la participació de les comunitats
autònomes i el sector tecnològic, a fi de garantir el dret de tots a l'educació, en igualtat
d'oportunitats per a tots els alumnes independentment de lloc de residència i de les
circumstàncies personals i socials.
Segon. El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a col·laborar
activament amb el Govern per a la posada en marxa de el Pla integral de lluita contra la
bretxa digital en l'àmbit educatiu, i per a la seva aplicació en la nostra comunitat.
Tercer. El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa
el Pla de lluita contra la bretxa digital. Un pla que durà a terme les següents actuacions:
1. Impuls a projectes que afavoreixin la innovació i la transformació tecnològica en l'àmbit
educatiu, i l'actualització científica i didàctica; així com l'avanç en la plena interoperabilitat
didàctica dels sistemes.
2. Avanç en la formació inicial i permanent dels docents en educació digital per adquirir els
coneixements, competències i eines en l'ús dels recursos didàctics i en la metodologia ‘en
línia’, que inclogui la interacció dels professors amb els alumnes en l’aprenentatge.
3. Consecució de l'objectiu que abans de 3 anys tot el professorat obtingui el
reconeixement de la competència digital docent dins el Marc Comú de Referència de la
Competència Digital Docent.
4. Desenvolupament de polítiques de cooperació territorial i dotació dels recursos
necessaris a l'Institut de Tecnologies educatives i de Formació del Professorat (Intef).
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Per tot això, el grup Municipal Popular proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels
següents:

ACTA DEL PLE

El Grup Parlamentari Popular ha formulat una Iniciativa al Congrés per instar el Govern a
elaborar un Pla integral per eliminar la bretxa digital en l'àmbit educatiu, amb la finalitat de
garantir el dret de tots a l'educació i la igualtat d'oportunitats, així com que es dugui a
terme amb la col·laboració de les comunitats autònomes i el sector tecnològic.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

Per tot l'anteriorment exposat, és urgent que el Govern d’Espanya elabori un pla ambiciós
amb la participació de les administracions i agents del sector o tecnològic que garanteixi
l'equitat del nostre sistema educatiu i la qualitat de l'educació. Així com que la nostra
comunitat autònoma col·labori activament en el mateix.

5. Garantia que tot l'alumnat tingui accés a un ordinador o dispositiu per a ús educatiu,
mitjançant acords o convenis entre Govern estatal i Govern de les Illes Balears, i amb
especial atenció a l'alumnat amb necessitats de suport educatiu.
6. Vigilància de l'aprenentatge digital dels nins amb discapacitat, dels nins migrants,
col·lectius més vulnerables i els que viuen en centres de protecció.
7. Acompanyament a les famílies en el procés formatiu digital de la infància, reforçant i
donant suport al paper dels pares i mares en l'aprenentatge mitjançant l'establiment de
programes de formació per a les famílies que ho necessitin i /o demanin.
8. Foment de la participació de la societat civil, a través del mecenatge perquè almenys
l'alumnat que cursa l'ensenyament bàsic tengui accés a un dispositiu digital que pugui
donar suport i facilitar el seu procés d'aprenentatge.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pel grup municipal de
Socialistes d'Inca i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular relativa relativa a la bretxa digital.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR ENVERS UN PLA DE
CONCILIACIÓ FAMILIAR COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI GENERADA PER
LA COVID-19
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular envers un pla de
conciliació familiar com a conseqüència de la crisi generada per la COVID-19, que
transcrita textualment diu:
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El grup municipal de Socialistes d'Inca proposa una esmena, que seria que al punt
numero 5 dels acords, on diu: "Garantia que tot l'alumnat tingui accés a un ordinador o
dispositiu per a ús educatiu" digui: "Garantia que tot l'alumnat tingui accés a un ordinador
o dispositiu connectat a internet per a ús educatiu."

ACTA DEL PLE

10. Adopció de mesures i programes per tal que tota la comunitat educativa (famílies,
professorat i alumnes) faci un ús responsable i adequat dels mitjans o digitals garantint en
tot moment la protecció de la infància i l'adolescència davant el ciberassetjament i altres
delictes informàtics "

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

9. Estímul a la investigació sobre l'ús i l'accés a les noves tecnologies dels nins i
adolescents amb una perspectiva d'equitat, fent especial èmfasi en les característiques i
necessitats particulars dels infants en desavantatge cultural, social o econòmica.

"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:
MOCIÓ ENVERS UN PLA DE CONCILIACIÓ FAMILIAR COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA
CRISI GENERADA PER LA COVID-19
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les recomanacions de no disposar de l’ajuda dels majors de la família i la impossibilitat
d’anar a l’escola és incompatible amb la reincorporació dels pares al món laboral.
Des del grup parlamentari popular de les Illes Balears es va presentar, en el mes d’abril,
una Proposició No de Llei, amb una bateria de mesures educatives per fer front a les
conseqüències educatives del confinament. Entre aquestes, hi havia una reclamació al
Govern de les Illes Balears perquè posés tots els recursos necessaris per restaurar la
conciliació familiar i laboral i organitzés activitats en els municipis durant els propers
mesos fins que s’iniciés les classes presencials del curs 2020-2021. Aquesta proposta va
ser aprovada per unanimitat de la Cambra autonòmica i està pendent de compliment per
part del Govern de les Illes Balears.
A la vegada, hi ha tot una sèrie de mesures que poden facilitar la conciliació. Algunes
d’elles ja aplicades a l’administració autonòmica com són el teletreball, la flexibilització
horària d’entrada i sortida de la feina i la reducció de la jornada laboral del personal
empleat públic, que es varen impulsar pel govern del Partit Popular durant la legislatura
2011-2015. Mitjançant el primer Pla Estratègic de la Funció Pública aprovat pel Consell de
Govern de 23 de desembre de 2011 i el decret 36/2013 de 28 de juny que regula la
modalitat de prestació de serveis de teletreball a l’Administració, encaminades a millorar
les condicions de treball del personal empleat públic autonòmic. Aquestes mesures es
continuen aplicant actualment a l’administració degut a las seva bona acollida i resultat.
Però juntament amb aquestes, es fa necessari impulsar-ne de noves ja que les mesures
contemplades actualment es mostren insuficients per conformar un complet Pla de
conciliació que demanden les famílies per avançar en el desconfinament. Entenem que
una situació extraordinària com l’actual, necessita mesures extraordinàries com puguin
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Aquesta situació suposa que els nins i nines hagin de passar mesos a casa, alterant
greument, entre d’altres coses, la rutina familiar i les possibilitats i expectatives laborals de
la ciutadania.

ACTA DEL PLE

A nivell familiar, el confinament obligat als estudiants durant l’estat d’alarma declarat pel
Govern nacional i la decisió del conseller balear d’educació d’evitar que els nins retornin a
les escoles de forma presencial durant el present curs, han determinat que milers de nins i
nines estiguin a casa seva estudiant a distància des de fa més de tres mesos. A més, hi
ha molts de dubtes sobre com serà l’inici del curs escolar al mes de setembre.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

La pandèmia del COVID-19 ha originat una greu crisi sanitària a les nostres illes, així com
a la resta d’Espanya i de la majoria de països del món, el que ha tengut conseqüències en
tots els àmbits de la nostra societat: econòmic, educatiu, socials, familiar i laboral, entre
d’altres.

ser activitats gratuïtes o a preu simbòlic o una renda de conciliació per els pares quan un
dels dos no pot fer feina per cuidar els menors.
A la comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament de les Illes Balears del passat dia
9 de juny de 2020 es van aprovar per unanimitat de tots els grups polítics els punts 1, 2, 3
i 6 dels acords d’aquesta moció.
Per tot això, el grup de del Partit Popular a l’Ajuntament d’Inca, proposa els següents
ACORDS

4. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a establir una ‘renda de
conciliació familiar’ per compensar la disminució d’ingressos de les mares i pares que
demanin una reducció de la jornada laboral per quedar a casa i dedicar-se a la cura dels
menors mentre duri l’emergència social ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.
5. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat a establir
ajudes directes a les famílies per a la contractació de persones destinades a la cura dels
fills menors en edat escolar, així com a la bonificació de la quota de la Seguretat Social
per al contractant, sense requisits de durada i mentre duri l’emergència social ocasionada
per la pandèmia de la COVID-19.
6. L’Ajuntament d’Inca conforme al mandat parlamentari aprovat per unanimitat de tots els
grups parlamentaris en sessió de dia 9 de juny de 2020, insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un Pla Educatiu de reforç i suport urgent, de caràcter voluntari
per als alumnes i d’oferta obligatòria per a l’administració educativa, que garanteixi el dret
de tots a una educació de qualitat i amb igualtat d’oportunitats, oferint una formació de
reforç de les assignatures troncals de primària, secundària, formació professional i
batxillerat; amb les adaptacions necessàries per a tots els alumnes amb necessitats
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3. L’Ajuntament d’Inca conforme al mandat parlamentari aprovat per unanimitat de tots els
grups parlamentaris en sessió de dia 9 de juny de 2020, insta el Govern de les Illes
Balears a promoure i facilitar escoles d’estiu i tallers per a nins amb necessitats especials
o amb discapacitat, amb protocols específics per les entitats organitzadores, tant per
reforç formatiu com per activitats recreatives i de lleure que ajudin a la conciliació de les
famílies.
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2. L’Ajuntament d’Inca, conforme al mandat parlamentari aprovat per unanimitat de tots els
grups parlamentaris en sessió de dia 9 de juny de 2020, insta el Govern de les Illes
Balears a organitzar, en col·laboració amb els Consells Insulars i entitats locals, un
programa complet d’escoles d’estiu amb activitats educatives, lúdiques i esportives, en els
centres educatius i altres instal·lacions públiques i privades de tots els municipis de les
Illes Balears i barriades de Palma, amb un preu simbòlic de forma general i bonificat per a
les famílies més vulnerables.

ACTA DEL PLE

1. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment a la
iniciativa del grup Parlamentari Popular aprovada per unanimitat de tots els grups polítics
amb representació a la Cambra el passat dia 7 de maig, posant tots els recursos
necessaris per fer efectiu un Pla de conciliació familiar i laboral de forma urgent i fins que
es reprenguin amb normalitat les classes presencials.

educatives especials i amb necessitats específiques de suport educatiu. El Pla s’iniciarà
en el mes de juliol i es prolongarà durant tot el curs 2020-2021.
7. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a establir ajudes per a la
contractació dels serveis d’un Graduat en Educació o equivalent a les famílies amb fills
amb edat escolar que necessitin ajuda per el desenvolupament de les activitats
educatives a ca seva, en cas que els pares facin feina de forma presencial mentre duri
l’emergència social ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.

El grup municipal d’Unidas Podemos proposa una esmena, que seria que al punt número
9 afegir "siendo los colectivos prioritarios los monoparentales" i afegir dos punts més, que
serien:
"10. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern d'Espanya a permetre als ajuntaments i consells
utilitzar els diners que tenen estalviat als bancs en serveis de conciliació de la vida laboral
i familiar.
11. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern d'Espanya perquè es regulin les excedències i
reduccions de jornada de tal manera que siguin els dos progenitors els que les comportin.
12. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes a impulsar programes de suport
específics per a les famílies monoparentals."
Finalitzades les intervencions, es passen a votar les esmenes proposades pels grups
municipals de Socialistes d'Inca i Unidas Podemos, i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21)
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
Unanimitat (21)
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular envers un pla de conciliació familiar com a conseqüència de la crisi generada per
la COVID-19.
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El grup municipal Socialista d'Inca proposa tres esmenes: al punt número 4 dels acords,
on diu: "establir una ‘renda de conciliació familiar” posi "apostar per la facilitat de flexibilitat
horària, les adaptacions de jornades i la formació del teletreball, sense que comporti una
pèrdua salarial per al treballador"; la segona esmena seria afegir al punt 5 dels acords,
després d’"a la cura dels fills menors en edat escolar," "sempre que no es puguin adherir a
l’oferta existent"; i la tercera esmena seria anul·lar el punt 7.

ACTA DEL PLE

9. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a establir bonificacions i ajudes
fiscals a les empreses que fomentin el teletreball entre els seus treballadors amb fills en
edat escolar, que implantin mesures de flexibilització de la jornada laboral o que facin
contractacions de substitució dels treballadors collits a reducció de jornada per cura de
fills en edat escolar mentre duri l’emergència social ocasionada per la pandèmia de la
COVID-19."
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8. L’Ajuntament d’Inca insta al Govern de les Illes Balears a aprovar una ajuda urgent i
extraordinària per a les actuacions de posada a punt i aplicació de protocols de seguretat
sanitària als centres d’educació infantil privats autoritzats, que vulguin reprendre la seva
activitat durant el desconfinament i mentre duri l’emergència social ocasionada per la
pandèmia de la COVID-19.

15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES A FAVOR DE
LA DEROGACIÓ DEL DECRET LLEI 9/2020
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes a favor de
la derogació del Decret Llei 9/2020, que transcrita textualment diu:
"El Sr. Gori Ferrà Frau portaveu del Grup Municipal del Pi-Proposta per les Illes a
l’Ajuntament d’Inca presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent

El Consell de Govern acaba d'aprovar el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures
urgents de protecció del territori de les Illes Balears. Aquesta norma suposa un clar
refredament de l'economia. Però el que és més important, aquesta norma és una
moratòria per molts de sòl urbans que queden durant anys en una situació d'indefinició, ja
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Com diu l'Exposició de Motius del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la
crisi ocasionada per la COVID-19: ens trobem davant una economia pràcticament
paralitzada, un consum intern molt dèbil i uns mercats turístics emissors que presenten
moltes incerteses. En termes laborals, tenim una xifra de treballadors sense feina sense
precedents, atès que a hores d'ara superen les 200.000 persones... resulta de vital
importància per a la cohesió econòmica i social de les Illes Balears adoptar mesures
valentes que estimulin la nostra economia alhora que ofereixin garanties laborals a milers
de famílies i aportin noves perspectives al teixit productiu del territori... En aquest context,
i en paral·lel a les mesures relatives a la protecció de la salut pública, que són prioritàries,
adoptades per les administracions públiques, resulta imprescindible també adoptar
mesures d'impuls de l'activitat econòmica per assegurar el manteniment de la major part
de llocs de feina per a treballadors i treballadores que actualment es troben en una
situació d'extrema fragilitat... noves mesures que tinguin com a objectiu prioritari l'impuls
de l'activitat econòmica mitjançant la supressió o la reducció dels tràmits administratius de
les empreses i els professionals per a iniciar una activitat econòmica; l'agilitació i
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Comunitat Autònoma, dels
consells insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears.
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El Reial decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves posteriors pròrrogues
han provocat una aturada econòmica de primera magnitud. És obligació dels poders
públics aprovar i dissenyar totes aquelles mesures que puguin suavitzar i minvar l'impacte
negatiu que provocarà la pandèmia.

ACTA DEL PLE

MOCIÓ A FAVOR DE LA DEROGACIÓ DEL DECRET LLEI 9/2020

que als sòls urbans sense urbanització consolidada se suspenen les tramitacions i
aprovacions de plans de desenvolupament i d'instruments de gestió, així com l'atorgament
de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques en aquestes àrees, fins al 31 de
desembre de 2022 o més enllà fins que finalitzi el planejament urbanístic que han de fer
els Consells Insulars per subrogació.
Aquesta determinació desapodera als ajuntaments de la seva competència de
planejament urbanístic. Aquesta situació de manca d'ordenació i desenvolupament durant
anys obligants als propietaris a partir aquesta inseguretat no és gens recomanable i res té
a veure amb impulsar l'economia i agilitzar els procediments administratius. A més, es fan
tota una sèrie de previsions en sòl rústic que s'haurien d'haver consensuat amb els
ajuntaments, considerant que la normativa en sòl rústic no només s'hauria de veure amb
caràcter restrictiu.

Segon. Instar el Govern balear a deixar que la competència d'ordenació sobre sòls urbans
romangui en els ajuntaments i que l'ordenació del sòl rústic es faci de manera
consensuada amb els mateixos ajuntaments.
Tercer. Instar al Govern balear a modificar la normativa de sòl rústic per permetre que les
edificacions legals existents a sòl rústic a parcel·les que no compleixin la unitat mínima es
puguin ampliar fins els límits d'edificabilitat i ocupació aplicables de forma general en
aquesta classe de sòl. "
El Sr. Batle aclareix que aquesta moció ja s'ha debatut al punt 10 i que només faltaria fer
les votacions.
Abans de passar a la votació el Sr. Frontera es desconnecta de la sessió plenària.
Es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat: set (7) vots a favor dels grups
municipals del Partit Popular, Vox-Actúa Baleares, Proposta per les Illes Balears (El Pi) i
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca; onze (11) vots en contra dels grups municipals
del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEM-EUIB) i
dos (2) abstencions del grup municipal Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció del grup municipal del PIProposta per les Illes a favor de la derogació del Decret llei 9/2020.
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Primer. Derogar el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balear ja que, suposa un fre a la reactivació de l'economia, en un
moment en què aquesta necessita un impuls, a més implica un desapoderament als
Ajuntaments de la competència municipal en urbanisme i, finalment, perquè implica una
clara i patent inseguretat jurídica als administrats.

ACTA DEL PLE

PER TOT AIXÒ EXPOSAT EL PLE ACORDA:
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A més a més, l'assignació de la competència sobre el sòl urbà als Consells Insulars no és
garantia de cap agilització i simplificació, al contrari. Només a títol d'exemple recordem
que el Pla Territorial de Mallorca aprovat l'any 2004, preveu a la seva norma 4 que serà
revisat als 10 anys des de la seva aprovació i aquesta revisió ni tan sols ha estat iniciada.

16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIDAS PODEMOS PER SOL·LICITAR UNA
MORATÒRIA
A
NOUS
PROJECTES
D’INVESTIGACIÓ,
EXPLORACIÓ
D'HIDROCARBURS I ALTRES MINERALS MENTRE ES TRAMITA EL PROJECTE
DE LLEI DE CANVI CLIMÀTIC
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Desde que se produjeran las primeras evidencias de la existencia de proyectos de
prospecciones sísmicas que constituían una amenaza para la preservación de nuestro
ecosistema marítimo y costero en el golfo de Valencia en 2013, se han sucedido 16
solicitudes para un conjunto de actuaciones destinadas a constatar la existencia de
hidrocarburos para investigar y explorar en busca de gas o petróleo en la región levantinobalear con el objeto de obtener derechos de extracción y explotación de yacimientos
petroleros y gasísticos.
El verano de 2013, fruto de la alarma generada por este tipo de proyecto, y habiéndose
dado a conocer la existencia hasta ese momento, de otros proyectos de características
similares con idéntico objetivo, se genera la base de un movimiento de contestación social
contrario a su autorización, y que hasta ahora, no conoce precedente en cuanto a la
movilización ciudadana en pro de la defensa del medio ambiente en el ámbito de las Islas
Baleares. El liderazgo de esta contestación social la ha encabezado Mar Blava, una
alianza intersectorial integrada por administraciones públicas (entre las que destacan los
Consells Insulares, ayuntamientos), entidades de sectores económicos afectados como la
pesca, el turismo o el sector náutico, organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos e
instituciones públicas y privadas, y un importante número de voluntarios y voluntarias;
consiguiendo un resultado de hasta 8 solicitudes de exploración o investigación
desestimadas o paralizadas en los últimos 7 años, gracias a la oposición generalizada
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Exposición de motivos:
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"Dña. Isabel Vallés Garrido, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos desea
someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente moción PARA SOLICITAR AL
GOBIERNO ESPAÑOL UNA MORATORIA DE EFECTO INMEDIATO A LA
PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS MINERALES,
MIENTRAS SE TRAMITAN Y APRUEBAN EL PROYECTO DE LEY DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA
PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO BAJO LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA DE
LOS DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA EXPLORACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS MINERALES.

ACTA DEL PLE

Els reunits consideren la Moció del grup municipal d’Unidas Podemos per sol·licitar una
moratòria a nous projectes de investigació, exploració d'hidrocarburs i altres minerals
mentre es tramita el projecte de llei de canvi climàtic, que transcrita textualment diu:

surgida en la región levantino balear por los efectos negativos previsibles sobre el
conjunto de los hábitats marinos, y en general, sobre el modelo socioeconómico de toda
la región y, especialmente, de las islas Baleares.
La región levantino balear es extremadamente vulnerable al cambio climático, debido al
75% por la quema de combustibles fósiles como el gas, el petróleo o el carbón, con
impactos de elevado coste humano y económico. Buena muestra de ello ha sido los
eventos meteorológicos extremos que han asolado la región en los últimos meses.

Adicionalmente, el pasado 20 de mayo el Gobierno nacional envió a las Cortes generales
el primer Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contiene, en
su Artículo 8, la prohibición de las nuevas actividades de investigación, exploración y
explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional y en las aguas amparadas bajo
la jurisdicción española. Si bien el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética recoge las propuestas del Parlament balear de prohibir las nuevas actividades
relacionadas con hidrocarburos, también permite que las solicitudes de permisos de
nuevas exploración y explotación presentadas antes de la entrada en vigor de la Ley
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En respuesta de la creciente preocupación por los efectos del cambio climático y de la
pérdida de biodiversidad, en el transcurso de las pasadas legislatura y a instancia de
Alianza Mar Blava, el Parlamento de las Islas Baleares, aprobó por unanimidad en dos
ocasiones una Proposición de Ley sobre la protección del Mar Mediterráneo bajo la
jurisdicción española de los daños que pueda producir la exploración, la investigación y la
explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. Esta Proposición de Ley tiene
como objeto la prohibición expresa de todas las actividades ligadas a la búsqueda y
extracción de hidrocarburos y otras sustancias minerales desde el subsuelo marino, y
responde a la necesidad de proteger permanentemente el Mediterráneo de estas
actividades. Ahora mismo esta proposición de Ley se encuentra en fase de toma en
consideración en el Congreso de los Diputados.
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Siete años después de que saltara la voz de alarma en Baleares por la posible realización
de estos proyectos, y gracias a la oposición incansable de administraciones públicas,
sociedad y sector empresarial, ocho proyectos desistieron de la continuación en la
tramitación de su proyecto o recibieron la negativa por parte de los órganos ambientales
competentes. Aún así, sigue habiendo un conjunto de proyectos en fase de tramitación
para llevar a cabo prospecciones petrolíferas (campañas de adquisición sísmica -o
sondeos acústicos- y sondeos exploratorios), además de varias solicitudes de permisos
de investigación de hidrocarburos ante el Ministerio de Transición Ecológica y reto
Demográfico que pueden suponer una grave amenaza por el mar balear y por el resto de
aguas del litoral del Mediterráneo español.

ACTA DEL PLE

Por otro lado, la prosperidad de la región depende mayoritariamente de actividades
ligadas al turismo o a la pesca. Ambas son actividades que se ven afectadas muy
negativamente por las actividades ligadas a la investigación, exploración y extracción de
hidrocarburos y otras sustancias minerales por el peligro de vertido y accidentes.

puedan seguir sus trámites administrativos y, eventualmente prosperar. Según
información del propio Miteco, en estos momentos, hay 22 permisos de investigación de
hidrocarburos solicitados en todo el ámbito nacional. De estos 8 se ubican en en el mar de
la región levantino balear. Más aún podrían ser presentados en los próximos meses por
las empresas promotoras que quisieran asegurarse que la futura prohibición no afecte a
sus planes. La falta de una moratoria a la presentación de nuevos proyectos de
investigación, exploración y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales,
mientras se tramitan y aprueban las dos iniciativas legislativas mencionadas, podría dar
lugar a un indeseado “efecto llamada” para nuevos promotores que tendría efectos
perjudiciales para la protección del Mediterráneo y del clima y contrarios al espíritu tanto
del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética como de la Proposición
de Ley del Parlament balear sobre la protección del Mar Mediterráneo bajo la jurisdicción
española de los daños que pueda producir la exploración, la investigación y la explotación
de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Se dará constancia de esta moción a: Presidencia del Gobierno de España, Ministerio
para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO); Presidencia de la Comisión
de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados; Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR); Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar del MITECO; Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio
Natural del MITECO; Presidencia del Govern de les Illes Balears; Consell Insular de
Mallorca; Consell Insular de Menorca; Consell Insular de Ibiza; Consell Insular de
Formentera; Ayuntamiento de Alcudia; Ayuntamiento de Mahón; Ayuntamiento de Ibiza;
Presidencia de la Generalitat de Cataluña; Ayuntamiento de Barcelona; Ayuntamiento de
Tarragona; Presidencia de la Generalitat de Valencia; Ayuntamiento de Valencia;
Presidencia del Gobierno de Murcia; Presidencia del Gobierno de Andalucía; y a la
Alianza Mar Blava."
El grup municipal de MÉS per Inca proposa una esmena que seria formalitzar els noms
dels diferents organismes i institucions als quals s'ha de donar trasllat.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la esmena proposada pel grup municipal
de MÉS per Inca i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
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Establecer, mientras se tramitan y aprueban el Proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética y la Proposición de Ley del Parlament balear sobre la protección del
Mar Mediterráneo bajo la jurisdicción española de los daños que pueda producir la
exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos y otras sustancias
minerales, una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevos proyectos de
investigación, exploración y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

ACTA DEL PLE

El AYUNTAMIENTO DE INCA insta al Gobierno del Estado a:
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Por este motivo propone la siguiente MOCIÓN:

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: dinou
(19) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents
d'Inca, MÉS per Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi), Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía-Inca i UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEM-EUIB); i dues (2)
abstencions del grup municipal de Vox-Actúa Baleares.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal d’Unidas
Podemos per sol·licitar una moratòria a nous projectes d’investigació, exploració
d'hidrocarburs i altres minerals mentre es tramita el projecte de llei de canvi climàtic.
17.

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT SOCIALISTA, PARTIT
POPULAR, MÉS PER INCA, PI-PROPOSTA PER LES ILLES, CIUDADANOS I
UNIDAS PODEMOS AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA NACIONAL LGTBI 2020

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 6 de juliol de 2018, el Consell de Ministres va acordar aprovar i declarar Dia Nacional
de l’Orgull LGTBI el 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
Aquesta fita històrica en la societat i política espanyola, reflectia la sensibilitat del Govern
respecte a la dignitat i memòria de totes les persones.
Així mateix, el govern va establir la corresponsabilitat amb les Comunitats Autònomes per
a treballar en un Pla Estratègic de convivència escolar en el qual s’impulsa la igualtat de
tracte en les institucions educatives entre persones amb diferents orientacions sexuals.
Fa 15 anys que ja es possible el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquesta llei va
fer possible que el nostre país retornés la dignitat deguda a les persones LGTIB.
Així mateix, s’han complert 4 anys des de l’aprovació de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals, i intersexuals. I per erradicar la
LGTBI fòbia, una fita important en la lluita contra la discriminació d’aquestes persones.
Aquest any 2020, per tot el sofert a causa de la pandèmia, volem ressaltar que ha afectat
de manera especial als col·lectius més vulnerables, també al col·lectiu LGTBI: Hem vist
com el confinament ha agreujat problemàtiques ja existents d’aquest col·lectiu. Situacions
molt conflictives, sobretot entre els i les més joves, dins de les seves llars quan no són
respectats per les seves famílies, augment de la violència intragénere, augment del
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"MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOTASIGNATS, AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY
DIA NACIONAL LGTBI 2020

ACTA DEL PLE

Els reunits consideren la Moció dels grups municipals del Partit socialista, Partit Popular,
Més per Inca, Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos amb motiu del 28
de juny Dia Nacional LGTBI 2020, que transcrita textualment diu:
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Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

sentiment de solitud no desitjada en un col·lectiu que viu ja per si mateix en solitud de
manera considerable, etc...
La responsabilitat ha fet que les reivindicacions del col·lectiu no vagin a inundar els
carrers i places de tota Espanya com en altres anys. A pesar que l’interès comú per la
salut pública preval, això no impedeix que continuem reivindicant i treballant amb la
mateixa intensitat i mitjançant l’activisme en xarxes o en el nostre dia a dia. Aconseguirem
així, una societat amb igualtat de drets reals, dignitat i respecte per a totes les persones
del col·lectiu LGTBI.
Enguany l’Orgull Estatal està dirigit a la lluita per la igualtat de les dones LBT amb
l’eslògan ‘2020, Dones LBT: Sororitat i Feminisme’. I és que dins del col·lectiu LGTBI, les
dones són les grans invisibilitzades i en alguns casos, fins oblidades.

No hem de permetre que s’esborri de la Memòria Històrica de l’activisme LGTBI a totes
les dones lesbianes, transsexuals i bisexuals que durant tant de temps van lluitar mà a mà
amb els seus companys per a aconseguir una societat en la qual totes les persones
LGTBI tinguessin drets i igualtat real.

Per tot això,
1. L’Ajuntament d’Inca es compromet a continuar millorant i implantant la coeducació i
el Pla de convivència escolar per a la igualtat de tracte per a les persones LGTBI.
2. L’Ajuntament treballarà en la nova realitat que ens ha portat la pandèmia de la
COVID-19 per a construir una societat més lliure i igualitària.

ACTA DEL PLE

Les dones que es reivindiquen subverteixen l’ordre del sistema; perquè som la majoria
social, però no formen part de la majoria dominant.
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Així mateix, les dones transsexuals també són preses de la discriminació i la desigualtat,
atenent especialment la dificultat per incorporar-se al mercat laboral.

4. L’Ajuntament..d’Inca reivindicarà l’aprovació de la Llei estatal LGTBI que reculli les
reivindicacions històriques de tot el col·lectiu, de la Llei integral d’igualtat de tracte i
no discriminació, la Llei estatal LGTBI, així com una normativa específica contra
delictes d’odi.
5. L’Ajuntament d’Inca exigirà impulsar la formació i especialització de les dones
transsexuals per a evitar que continuïn sent prostituïdes."
El grup municipal d’Unidas Podemos proposa una esmena, que seria que allà on diu
dones transsexuals posàs persones transsexuals.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pel grup municipal
Unidas Podemos i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: denou
(19) vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d'Inca,
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3. L’Ajuntament. d’Inca sol·licitarà al Registre Civil que se suprimeixi el requisit
discriminatori cap a les parelles dones, que han d’estar casades per a inscriure als
nascuts.

MÉS per Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi), Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía- Inca i UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEM-EUIB); i dos (2) vots
en contra del grup municipal de Vox-Actúa Baleares.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció dels grups municipals del Partit
socialista, Partit Popular, MÉS per Inca, Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas
Podemos en motiu del 28 de juny dia nacional LGTBI 2020.
18. MOCIONS URGENTS
El Sr. Secretari comunica que es va presentar una moció per registre d'entrada del grup
municipal de VOX, i es demana si es manté.

19. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Batle diu que abans d'acabar volien donar un missatge d'ànims i suport a tots els
afectats del COVID que tenen a la seva ciutat, a la seva comunitat i al seu país, però
sobretot als treballadors i familiars municipals, que són dos positius que tenen a la plantilla
i en aquest cas set negatius; vol manifestar-los tot el seu suport i que sortiran d'aquesta
situació.
D’altra banda, volen donar l’enhorabona al seu company Biel Frontera per la seva
estrenada paternitat.

ACTA DEL PLE

No se'n formulen.

Número: 2020-0009 Data: 04/09/2020

El Sr. Batle diu que com és tradició en aquesta legislatura es va quedar que les mocions
es presentarien a comissió, com les vuit que avui han anat, i s'acorda presentar-la al
proper Ple.
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I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les onze hores i
quaranta minuts (23.40 h) del dia 25 de juny de 2020, de la qual s’estén la present acta,
que jo, el secretari accidental, certific.

