GUILLERMO CORRO TRUYOL (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 23/12/2020
HASH: 06436ab046ded0c87a94a9722ac562d2

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
EN DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2020
ÍNDEX
1. DACIÓ DE COMPTE DE LA SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT QUE
JUSTIFICA LA CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA.
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE
DATA 16 I 29 D'OCTUBRE DE 2020.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 34/2020, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI I FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER AMPLIAR EL TERMINI DE DEVOLUCIÓ DEL
PRÉSTEC A LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER INICIAR L'EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE SERVEIS
PER A LA GESTIÓ DELS APARCAMENTS DE LA PLAÇA DE
MALLORCA I DE LA PLAÇA D’ANTONI MATEU.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER MODIFICAR L'ESTRUCTURA DE COSTOS I LA
FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE NETEJA
VIÀRIA.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER A LA CONTINUACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
I EL RESTABLIMENT DE L'EQUILIBRI ECONÒMIC.
11. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER ADJUDICAR EL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI.
12. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
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5. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL
TERCER TRIMESTRE DE 2020.

ACTA DEL PLE

4. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.219
AL 1.379 DE 2020.

GOVERN PER MODIFICAR L'ACORD DE
PROFESSIONAL DELS EMPLEATS PÚBLICS.

LA

CARRERA

13. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER RECTIFICAR EL COMPLEMENT ESPECÍFIC DELS
LLOCS DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL INTEGRATS EN EL
GRUP C2.
14. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER AMPLIAR ELS SUPÒSITS D'EXCEPCIONALITAT PER
COBRAR ELS EMPLEATS PÚBLICS ELS COMPLEMENTS DE LA
PRESTACIÓ D'INCAPACITAT LABORAL.

18. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I
MODEL DE CIUTAT PER MODIFICAR LES BASES DE
SUBVENCIONS DE FAÇANES.
19. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I
MODEL DE CIUTAT PER A L'APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A
L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA D'INCA (PAES).
20. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I
MODEL DE CIUTAT PER A L'ESMENA DE DEFICIÈNCIES A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL PGOU.
21. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VOX INCA PER A LA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA CONTRA LA
VIOLÈNCIA CAP A LA DONA.
22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VOX INCA PER A LA DONACIÓ
DE MASCARETES A LA POBLACIÓ D'INCA.
23. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIDAS PODEMOS DE SUPORT
AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L'ESCALADA DE TENSIÓ A LA ZONA
DEL GUERGUERAT.
24. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, EL PARTIT
POPULAR, INDEPENDENTS D'INCA, EL PI-PROPOSTA PER LES
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17. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I
MODEL DE CIUTAT PER A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REGLAMENT PER A LA CORRECTA GESTIÓ DELS MOIXOS
FERALS AL MUNICIPI.

ACTA DEL PLE

16. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER MODIFICAR L'HORA DE CELEBRACIÓ DEL PLE
ORDINARI DEL MES DE DESEMBRE.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

15. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON
GOVERN PER A LA FELICITACIÓ DE POLICIES LOCALS.

ILLES, CIUDADANOS I UNIDAS PODEMOS, AMB MOTIU DEL 25 DE
NOVEMBRE DE 2020, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
25. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER INSTAR
LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA DE MODIFICACIÓ DE LA
LOE.
26. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA DE SUPORT AL
POBLE SAHRAUÍ DAVANT L'ESCALADA DE TENSIÓ A LA ZONA
DEL GUERGUERAT.

30. PRECS I PREGUNTES.
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29. MOCIONS URGENTS.

ACTA DEL PLE

28. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE DE MESURES PER
L'OCUPACIÓ LABORAL JUVENIL DAVANT LES CONSEQÜÈNCIES
ECONÒMIQUES I SOCIALS DE LA COVID-19.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

27. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUDADANOS AMB MOTIU DEL
DIA 18 DE NOVEMBRE, DIA EUROPEU PER LA PROTECCIÓ DELS
NINS DE L'EXPLOTACIÓ SEXUAL.

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/16

El ple

Data

26 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 19.30 fins a les 00.50 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

VIRGILIO MORENO SARRIÓ

Secretari

GUILLERMO CORRÓ TRUYOL

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i cognoms

Hi assisteix

43142128Q

Antoni Cànaves Reynés

SÍ

X1483059L

Alice Weber

SÍ

43063537Q

Andreu Caballero Romero

SÍ

78198711E

Andrés Gili Vizcaíno

SÍ

78215405H

Andrés Sánchez García

SÍ

41520283Q

Antoni Peña Mir

SÍ

42974124G

Antónia Maria Sabater Martorell

SÍ

78202823V

Francisco Pol Alorda

SÍ

43030793R

Félix Sánchez Díaz

SÍ

37336778G

Gabriel Frontera Borrueco

SÍ

43050727V

Gregorio Ferrà Frau

SÍ

78215597A

Isabel Vallés Garrido

SÍ

78215761Y

Maria Antònia Pons Torrens

SÍ

43056297K

María José Fernández Molina

SÍ

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Ordinària
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Tipus de convocatòria

ACTA DEL PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

43234862Z

María del Mar Navarro Reguillo

SÍ

43062019Q

Miguel Ángel Cortés Ramis

SÍ

43141376T

Sebastià Oriol Díaz

SÍ

76023824S

Sonia Francisca Franco Ruiz

SÍ

43077939C

Virgilio Moreno Sarrió

SÍ

43141485V

Vanesa Berga Garzón

SÍ

78194337H

Ángel García Bonafé

SÍ

Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes
exposats que hi ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per
a la vàlida realització de les sessions plenàries, la declara oberta.
1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la
celebració telemàtica de la sessió plenària
Per part del batle president es dóna compte que, en ús de les facultats que li
confereix la legislació vigent, ha apreciat la concurrència de la situació
d’excepcionalitat a què es refereix l’art. 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, per celebrar telemàticament la present
sessió del Ple, degut a la situació d’emergència de salut pública existent,
provocada per la COVID-19; i considerant les normes contingudes en l'acord del
Consell de Govern de 19 de juny de 2020 per a la transició cap a una nova
normalitat, modificat per la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13
de juliol de 2020, de les quals, i a la vista de la configuració física de la sala de
plens, és convenient la celebració telemàtica de la sessió, sense perjudici que
els regidors que hi vulguin assistir personalment ho puguin fer adoptant les
mesures de protecció adequades.
El Sr. García vol fer constar que al darrer Ple el seu grup municipal ja va
demanar que es convocàs una Junta de Portaveus per parlar de qüestions
sobre la COVID, ja que a nivell global els agradaria parlar-ne amb una certa
confidencialitat, que és el que els dona la Junta de Portaveus. Insisteix en
aquest tema ja demanat i que no s'ha convocat. També demana que es millorin
els micròfons, sobretot si s'allarga la situació de pandèmia.
Les persones assistents se’n donen per assabentades.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

SÍ
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María del Carmen Oses Ramos

ACTA DEL PLE

43141283E

2. Aprovació de les actes de la sessions anteriors de data 16 i 29 d'octubre
de 2020
Se sotmet a votació l’aprovació de les actes de les sessions de data 16 i 29
d'octubre de 2020 i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.210 al 1.379 de
2020.
Les persones assistents se’n donen per assabentades.

a. En relació amb el que estableix l’article 207 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals i la base 8ª de les Bases d’execució del pressupost
per a l’exercici de 2020, presenta i dona compte de l’estat d’execució del
pressupost de despeses i ingressos de l’Ajuntament d’Inca:
1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament a
data 30 de setembre de 2020.
2. Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a
data 30 de setembre de 2020.
3. Estat de tresoreria de l’Ajuntament a data 30 de setembre de 2020.
b. En relació amb el que estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012,
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, adjunt remet
les dades d'execució del pressupost corresponent al final del segon
trimestre, i del que es deriva l'informe d’Intervenció de l’avaluació de
compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, i que
suposen que al pressupost de les entitats que formen part del sector
administracions públiques d'aquesta corporació: Ajuntament d'Inca i la
Fundació Teatre Principal. S'adjunten una sèrie de documents que a
continuació s'enumeren:

De l'Ajuntament d'Inca, i per tant entitat sotmesa a Pressupost
Limitatiu i Comptabilitat Pública:
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"Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, dona compte
de l'execució del TERCER TRIMESTRE del 2020, segons el que s'estableix en
els següents punts:

ACTA DEL PLE

Es dona compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de l’any 2020,
que transcrita textualment diu:

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

4. Dació de compte de l'estat d'execució del pressupost del tercer
trimestre de 2020

1) Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2020 o,
si escau, del prorrogat fins a l'aprovació del Pressupost i detall
d'execució al final del trimestre vençut.
2) Situació del romanent de Tresoreria.
3) Calendari i pressupost de Tresor.
4) Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual
previst en pròxim trimestre.

8) Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de
l'objectiu estabilitat financera (deute públic).
 De la Fundació Teatre Principal d'Inca, entitat subjecta al Pla de
Comptabilitat d'empreses o a les seves adaptacions sectorials:
1. Actualització d'Estats Financers inicials (Balanç, Compte de
Pèrdues i Guanys previsionals) per a l'exercici 2020 i detall
d'execució a final del trimestre vençut.
2. Calendari i Pressupost de Tresoreria.
3. Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació
requerida per aplicació del que es disposa en article 16.9 de
l'Ordre).
4. Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de
finançament de l'entitat en l'exercici 2020 calculada conforme a les
normes SEC.
5. Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment
dels objectius d'estabilitat per al grup d'entitats Sector
Administracions Públiques (Corporació Local d'acord amb la
delimitació SEC).
Amb tal finalitat es presenten els següents documents per ser inclosos en l'ordre
del dia."
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7) Informació que permeti relacionar el saldo resultant
d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de
finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajusts
SEC).

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

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

Les persones assistents se’n donen per assabentades.
5. Dació de compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de
2020
Es dóna compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de l’any
2020, que transcrit textualment diu:

Les persones assistents se’n donen per assabentades.
6. Dictamen de la Comissió d'Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la
modificació de crèdit núm. 34/2020, en la modalitat de crèdit extraordinari i
finançat amb romanent de tresoreria
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit textualment diu:
"Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en
data 23 de novembre de 2020 es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA DE BATLIA PER L’APROVACIÓ INICIAL I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE
L’EXPEDIENT 4687/2020 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 34/2020 EN L A

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

1. Pagaments realitzats en el trimestre.
2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final
del trimestre.
4. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors, que se
situa en els 26,70 dies."
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a. En relació amb el que s’estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i de
conformitat amb l'Ordre HAP/2015/2012, de 1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de remissió d’informació previstes a la Llei
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
i de conformitat amb lo previst en Reial decret 635/2014, de 25 de juliol,
on es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques es dona compte
del PMP i de la morositat de l’Ajuntament i d'Inca i de la Fundació Pública
Teatre Principal d'Inca. S'adjunten una sèrie de documents que a
continuació s'enumeren:

ACTA DEL PLE

"Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dona compte
de la comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública Període
Mitjà de Pagament del TERCER TRIMESTRE de 2020, segons el que
s'estableix en els següents punts:

MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Es realitza la present Memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al
Pressupost Municipal del vigent exercici, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de
crèdit, redactada de conformitat al que disposa l'article 37.2 del Decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Considerant que a data d’avui s’han utilitzat romanent de tresoreria per a despeses
generals per tal de finançar modificacions pressupostàries per import de 7.625.072,01 €
i que per tant queda un marge de romanents no utilitzats per un import de 1.757.382,06
€.

Atesa la conjuntura econòmica actual i que la suspensió de les regles fiscals
esmentada possibiliten la utilització dels romanents de tresoreria per a despeses
generals per al finançament de modificacions de crèdit per crèdit extraordinari i
suplements de crèdit es de l'interès màxim d’aquesta corporació la realització de
determinades despeses les quals sense aquesta incorporació de romanents no
resultaria possible.

S’informa que la forma més adient per tal de poder dur a terme aquestes despeses
necessàries és mitjançant la realització dins l’exercici 2020 de la modificació de crèdit
en la modalitat de crèdit extraordinari pertinent, crèdits que, de conformitat amb l’article
47 a) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, podran ser incorporats al pressupost de
despesa de l’exercici 2021 mitjançant la corresponent modificació de crèdit per
incorporació de romanents de crèdit, i d’acord amb el que s’estableixi en les bases
d’execució del Pressupost Municipal de 2021 serà possible l’aprovació d’aquesta
modificació per la Junta de Govern Local sent un tramit, per tant, més àgil a l’alternativa
que seria la tramitació d’un crèdit extraordinari dins l’exercici 2021, no sotmès al tràmit
d’exposició publica i que accelera la dotació pressupostària per tal que la realització de
les despeses es puguin finalitzar dins l’exercici 2021, darrer any que a priori estarà
vigent la suspensió de les regles fiscals.
VIST que l'article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
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ACTA DEL PLE

Considerant que de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 es desprèn que es
disposa d’un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals per import de
9.382.454,07 € .

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Vist que en data 20 d’octubre per majoria absoluta del Ple del Congrés dels Diputats es
va acordar, a causa de la situació econòmica derivada de la pandèmia actual,
suspendre les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 per activació de l’article 135.4
de la Constitució i en conseqüència possibilitar la utilització dels romanents de tresoreria
per a despeses general per al finançament de modificacions de crèdit per crèdit
extraordinari i suplements de crèdit sense que hi hagi associada la possibilitat d’un
incompliment en els objectius d’estabilitat o de la regla de despesa.

aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que quan s’hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent, i no
existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el
consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit , en el
segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se
sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'article 169
d'aquesta Llei.
VIST l’informe favorable del TMAE interí d’Intervenció conformat per l’interventor
municipal.

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 4687/2020 de modificació de crèdits núm.
34/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria
per a despeses generals.
Altes en aplicacions de despeses
Partida

000.43300.4500002

000.16100.6330007

000.16500.6330008

000.45900.6330009
000.45900.6100004

Descripció
INNOVACIÓ I EMPRESA .
PLA
AJUDES,
COMERCIANTS
I
AUTÒNOMS
DISTRIBUCIÓ
DOMICILIARI
D’AIGUA
POTABLE.
OBRES
FILTRACIONS
AIGÜES
MUR SERRAL MONGES
ENLLUMENAT
PÚBLIC.
CANVI
IL·LUMINACIÓ
GRAN VIA COLON
ALTRES
INFRAESTRUCTURES.
OBRES MILLORA MUR
RONDA MIGJORN
ALTRES
INFRAESTRUCTURES.
EXPROPIACIÓ
I

Crèdit
definitiu
inicial (€)

Import
modificació
(€)

Crèdit definitiu
final (€)

-

600.000,00

600.000,00

-

121.089,83

121.089,83

-

250.000,00

250.000,00

-

240.000,00

240.000,00

-

420.000,00

420.000,00
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ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

VIST que en el vigent Pressupost Local no existeix crèdit adequat i suficient i la
necessitat d’afrontar les despeses.

000.13200.6410004

000.13300.6230002

000.13300.6230003
TOTAL

OBERTURA C/DE CAN
RAIÓ
SEGURETAT CIUTADANA,
ADQUISICIÓ SOFTWARE
POLICIA
TRANSIT
I
ESTACIONAMENT.
ADQUISICIÓ
INSTAL·LACIÓ
VIDEOVIGILÀNCIA
TRÀNSIT
ADQUISICIÓ ETILÒMETRE

-

36.000,00

36.000,00

-

76.292,23

76.292,23

-

14.000,00
1.757.382,06

14.000,00
1.757.382,06

Altes en aplicacions de d'ingressos
Partida

Descripció

Crèdit
definitiu inicial
(€)

Import
modificació (€)

Crèdit
final (€)

000.8700000

ROMANENT
DE
TRESORERIA PER A
DESPESES
GENERALS

7.625.072,01

1.757.382,06

9.382.454,07

7.625.072,01

1.757.382,06

9.382.454,07

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

CINQUÈ. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de
crèdits haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i
impugnació jurisdiccional.
SISÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als
interessos municipals.’"

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

SEGON. Declarar necessària i urgent les referides despeses i la impossibilitat de
demorar-la als exercicis posteriors .
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ACTA DEL PLE

TOTAL

definitiu

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups
municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les Illes Balears,
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca i Unides Podem; i set (7) abstencions dels
grups municipals del Partit Popular, Independents d'Inca-INDI i Vox Actúa Baleares
Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
7. Dictamen de la Comissió informativa d'Economia i Bon Govern per ampliar
el termini de devolució del préstec a la Fundació Teatre Principal.

Antecedents de fet

ACTA DEL PLE

‘INFORME AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE EMET EL TÈCNIC MITJÀ
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL INTERÍ DE L’AJUNTAMENT D’INCA EN
COMPLIMENT AMB L’ORDENAT PER PROVIDÈNCIA DE BATLIA REFERENT A
L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE DEVOLUCIÓ DEL PRÉSTEC A LA FUNDACIÓ
TEATRE PRINCIPAL D’INCA.

VIST que el Ple de l'Ajuntament d'Inca en data 23 de setembre de 2016 va formalitzar
un préstec a la Fundació Teatre Principal per tal de pal·liar la manca de liquiditat que
pugui tenir la Fundació derivada de les obres per a la rehabilitació, la reforma i la
recuperació del Teatre principal d’Inca com a conseqüència de les diferències
d'execució entre els cobraments dels diferents agents finançadors i els pagaments de
l’obra referida per import de 6.297.667,86 euros i amb un termini de devolució de 4
anys a comptar a partir de dia 1 de gener de 2017 i que per tant finalitza dia 31 de
desembre de 2020.
Que s’aprovà el préstec esmentat sota les següents condicions:
- El préstec no meritarà interès a favor de l'Ajuntament.
- L'entrega de les quantitats d'aquest préstec es produirà a mesura de les necessitats
de liquiditat de la Fundació, procedents exclusivament de l'execució i pagament de les
obres i dels honoraris dels tècnics.
- La devolució de les aportacions efectuades, en el seu cas, per part de l'Ajuntament a
la Fundació en concepte de préstec, es retornarà per part d'aquesta a l'Ajuntament a
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"Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en
data 23 de novembre de 2020 es va dictaminar favorablement el següent:

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit textualment
diu:

mesura que ingressi la subvenció del Fons FEDER i les aportacions del Consell i del
Govern.
- L'Ajuntament no transferirà a la Fundació, en concepte de préstec, l'aportació que li
correspongui del 33,33 % de la part no finançada pel Fons FEDER, per quant aquesta
quantitat serà abonada per l'Ajuntament en concepte d'aportació de capital.
VIST que l'Ajuntament d'Inca ha transferit recursos que deriven del préstec anteriorment
citat per import de 3.129.142,45 euros.
VIST que amb data 13 de gener de 2020 es va acordar pel Patronat de la Fundació
Teatre Principal d'Inca resoldre i liquidar el contracte amb Vías y Construcciones.

VIST que l’aportació pendent a realitzar a data 28/09/2020 es la següent:
Agents finançadors:

Finançament TOTAL

Aportació
realitzada
28/09/2020

Aportació
pendent
28/09/2020
2.837.285,46

1

Fons
FEDER

2.837.285,46

-

2

CAIB

1.389.666,81

1.139.171,21

3

CIM

1.389.666,81

1.139.171,21

4

Ajuntame
nt

1.389.913,49

1.140.139,02

ACTA DEL PLE

VIST que degut a aquestes circumstàncies anteriorment descrites el finançament que
han d'aportar els patrons de la Fundació (Consell de Mallorca, Ajuntament d'Inca, i
Comunitat Autònoma de les Illes Balears) i que és necessari per executar l'obra ha
canviat quantitativament.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

CONSIDERANT que amb data 15 de setembre de 2020 es va acordar pel Patronat de
la Fundació iniciar la licitació del contracte de reforma de l'obra de la Fundació Teatre
amb l'objectiu d'executar la part restant per finalitzar aquesta.

250.495,60
249.774,47

Total modificat + obres
complementàries + nou contracte

3.588.051,12
7.006.532,57

3.418.481,
45

VIST que en data 1 d’octubre de 2020 el Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca
en sessió ordinària va acordar a causa de les circumstàncies esmentades sol·licitar al
Ple de l’Ajuntament d’Inca una ampliació del termini de devolució del préstec esmentat
fins a data 31 de desembre de l’exercici 2022.
VIST que en la mateixa sessió ordinària de data 1 d’octubre es va acordar pel Patronat
de la Fundació Teatre Principal la devolució de les quotes aportades per l’Ajuntament
d’Inca a la Fundació Teatre Principal en concepte de préstec per import de 938.359,49
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250.495,59

euros.
CONSIDERANT que l'ingrés material d’aquest import segons les dades remeses per la
tresoreria municipal es va efectuar en data 8 d’octubre de 2020.
Consideracions jurídiques

D’acord amb l’establert a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, s’imputaran en el capítol 8
de la classificació econòmica la despesa que realitzen les entitats locals i els seus
organismes autònoms en l’adquisició d’actius financers, siguin quins siguin la forma
d’instrumentació i el venciment, concretament a l’article 82 corresponent a la
concessió de préstecs al sector públic subconcepte 821 Préstecs a llarg termini,
imputant-se els avançaments i préstecs amb interès o sense, el termini de
reemborsament i cancel·lació dels quals sigui superior a 12 mesos.
Per tot l'exposat el tècnic que subscriu informa favorablement en relació amb l’ampliació
del termini de devolució del préstec a la Fundació Teatre Principal d’Inca i formula la
següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Ampliar el termini que té la Fundació Teatre Principal per a la devolució del
préstec amb l’Ajuntament d’Inca fins a data 31 de desembre de l’exercici 2022.
SEGON. Notificar aquest acord a la Fundació Teatre Principal d’Inca.’"
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
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ACTA DEL PLE

D’acord amb la mateixa norma de reconeixement i valoració a l’apartat 2 a) el préstec
es classificaria en la categoria de crèdit i partides a cobrar on la valoració inicial de
conformitat amb l’apartat 4 de la mateixa norma es realitzaria de la següent forma les
partides a cobrar amb venciment a llarg termini que no tinguin un tipus d’interès
contractual i els préstecs concedits a llarg termini amb interessos subvencionats, s’han
de valorar pel seu valor raonable que és igual al valor actual dels fluxos d’efectiu a
cobrar, aplicant la taxa d’interès del deute de l’Estat vigent en cada termini. No obstant
això les partides a cobrar a llarg termini es poden valorar pel nominal i els préstecs
concedits a llarg termini amb interessos subvencionats es poden valorar per l’import
lliurat, quan l’efecte de la no actualització, globalment considerat, sigui poc significatiu
en els comptes anuals de l’entitat.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

D’acord amb l’establert a l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local part segona en la norma
de reconeixement i valoració vuitena, els actius financers es defineixen com són actius
financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d’una altra
entitat, els drets a rebre efectiu o un altre actiu financer d’un tercer o d’intercanviar amb
un tercers actius o passius financers en condicions potencialment favorables.

votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: dinou (19) vots a favor dels grups
municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les Illes Balears,
Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, Ciudadanos-Partido para la CiudadaníaInca i Unides Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox Actúa
Baleares Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
8. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per
iniciar l'expedient de concessió de serveis per la gestió dels aparcaments
de la plaça de Mallorca i de la plaça d’Antoni Mateu

‘PROPOSTA DE BATLIA PER A L’INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
del contracte reservat de concessió de serveis consistent en la gestió i
explotació dels aparcaments de la plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu,
mitjançant el desenvolupament d’un projecte d’inserció sociolaboral de persones
amb discapacitat.
CONSIDERADA la necessitat d’executar el contracte reservat de concessió de
serveis consistent en la gestió i explotació dels aparcaments de la plaça
Mallorca i la plaça Antoni Mateu, mitjançant el desenvolupament d’un projecte
d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat, per tal de donar resposta
a la necessitat d’estacionaments rotatius, com consta a l’informe emès pel Cap
de la Policia Local, Sr. Pep Cañete Valle, on es fa constar:
«Aquest informe parteix d’un recull de dades per determinar quina població
motoritzada suporta Inca com a municipi amb característiques pròpies i quins
factors afecten a les necessitats d’estacionament.
En el present estudi no es pot obviar la població suportada, que significa una
forta pressió sobre el trànsit i l’estacionament de vehicles, atenent a la
rellevància de la nostra ciutat des del punt de vista institucional i comercial, en
tant que assumeix la capitalitat de la comarca i, a més, té una ubicació
estratègica inqüestionable.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

I. En data 18 de novembre de 2020 es va emetre la següent proposta per part
del Sr. Batle:
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"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN
per a l’INICI del procediment d’adjudicació del contracte reservat de concessió
de serveis consistent en la gestió i explotació dels aparcaments de la plaça de
Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu, mitjançant el desenvolupament d’un projecte
d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

ACTA DEL PLE

Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:

A tall d’exemple, cal remarcar la condició d’Inca com a cap de partit judicial,
seus perifèriques d’administracions estatals i autonòmiques (hisenda, sanitat,
escolarització...) que dóna servei a 19 municipis de la zona Nord, Pla i Raiguer,
amb una població total de 125.510 hab. (dades de 2017). Des del punt de vista
de la mobilitat, la població dels municipis de Selva, Mancor, Escorca i Lloseta
(11.230 hab.) ha de circular pel casc urbà d’Inca, així com un gran nombre de
turistes de pas cap a la serra (el monestir de Lluc té censades 2 milions de
visites anuals, sent Inca la principal ruta d’accés).

La configuració urbana d’Inca és un altre factor a tenir en compte, sent un nucli
compacte i amb un centre històric i comercial molt definit, que aglutina la major
part del comerç, administracions públiques, entitats bancàries, etc., i on bona
part dels seus carrers estan destinats a l’ús exclusiu dels vianants.
La importància del mercat setmanal del dijous, ocupant gran part del centre
contribueix a augmentar les dificultats de circulació i estacionament, així com el
subministrament de mercaderies.
A la nostra ciutat, l’ordenança de circulació preveu el sistema d’estacionament
limitat gratuït, que a hores d’ara està implementat en el solar del carrer Bisbe
Cima, Garrovers, 1r. tram de General Luque, una part d’Orient i Orgue, un costat
de Reis Catòlics i l’interior de la Plaça des Blanquer. Tot plegat amb prou feines
suma 140 places d’estacionament rotatiu, que es mostra clarament insuficient
per al volum de trànsit al·ludit.
Cal, per tant, seguir sumant noves places d’estacionament limitat en horaris
punta, i la reforma i condicionament dels pàrquings de les places Mallorca i
Antoni Mateu és una oportunitat de seguir en aquesta línia, sent preferible que,
exceptuant les places d’estacionament privatitzades, aquelles que es destinin a
lliure explotació es facin per la modalitat d’estacionament limitat, amb un màxim
de dues hores en les franges de major pressió de trànsit, temps considerat
suficient per atendre les necessitats habituals de compra, tràmits administratius,
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El parc mòbil de balears es situa en 0,9 vehicles per persona en 2019, dels que
aproximadament 30.000 estarien residenciats a Inca, havent de sumar els
referits a la població suportada que es desplaç en vehicle.

ACTA DEL PLE

La població forana abans relacionada d’obligat pas per Inca també representa
un 30% de la nostra població censada. La conclusió és que una dada objectiva
de població suportada és, com a mínim, el 30% més que la població
empadronada: 41.600 habitants doncs.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Una dada important és la població escolar (7.935 alumnes) dels que un 25%
(1.700) no resideix a Inca. Un altre referent és l’activitat esportiva (futbol): als 24
equips de les diferents categories hi ha inscrits un 30% d’al·lots d’altres
municipis.

bancaris, etc., sent aquesta una modalitat que ja es va posar en pràctica abans
de la reforma de la Plaça Mallorca, quan l’estacionament al seu interior no
estava tarifat.
Per la naturalesa d’aquests recintes, on s’estan elaborant els plecs de concessió
per a la seva explotació, aquest funcionari considera que no són d’aplicació les
limitacions de l’ordenança de circulació (l’art. 30 es refereix als aparcaments en
superfície), referides a la gratuïtat i al temps màxim d’estacionament limitat: 1
hora.»

VIST l’informe emès pel TMAE interí d’Intervenció, Sr. Joan Barceló Mascaró,
amb Codi de Validació 5J9C55N49GYSAE3STW4N3M66W, en el qual fa
constar la seva conformitat amb el contingut de l’estudi econòmic esmentat en
l’apartat anterior.
VIST el Plec de prescripcions tècniques, emès pel Sr. Bartomeu Ramón Moyà,
amb Codi de Validació LY4FH33HT4P5KANMR3A69J9FF.
VIST el Plec de clàusules administratives particulars, emès pel Secretari de
l’Ajuntament i amb Codi de Validació 7WG9LZNJCKJ2ZYAR7TNMNNTMZ.
VISTA la Memòria justificativa del contracte, emesa pel Secretari de
l’Ajuntament i amb Codi de Validació 6WWWSAGSEHKFHE4TMSZ7PPTTR, on
es fa constar la insuficiència de mitjans interns, la no divisió de l’objecte en lots,
els criteris d’adjudicació, la classificació i/o solvència exigida i la resta
d’aspectes que exigeix la legislació aplicable.
VIST l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, emès pel TMAE interí d’Intervenció, Sr. Joan Barceló
Mascaró, i amb Codi de Validació ACWWHWKKL69RPXGZ3J9ZMY66T.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

VIST l’estudi econòmic financer de la present concessió, emès pel Sr. Miquel
Francesc Gelabert Morro, auditor de comptes amb DNI núm. 43093218-G.
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VIST el certificat de titularitat municipal de la plaça Antoni Mateu i de la plaça
Mallorca, en les quals es troben ubicats els respectius aparcaments soterrats
amb el mateix nom, emès pel Secretari de l’Ajuntament i amb Codi de Validació
9WN5JHQEWSTEFR2293RJSA4H4. VIST l’informe sobre el valor de la
construcció dels edificis d’aparcaments de la plaça Mallorca i la plaça Antoni
Mateu, emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Bartomeu Ramón Moyà, amb
Codi de Validació 6F94JXML75G5CPHXQQR4WFJ5K.

ACTA DEL PLE

VISTA la providència de la Batlia de data 6 d’octubre de 2020 d’inici del
corresponent expedient per a dur a terme el contracte reservat de concessió de
serveis per la gestió i explotació dels aparcaments existents a la plaça Mallorca i
a la plaça Antoni Maura d’Inca, mitjançant el desenvolupament d’un projecte
d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

VIST l’informe sobre l’expedient de contractació, emès pel Secretari de
l’Ajuntament, amb Codi de Validació 4SWTTDQ9WA2NLHFYH3NX6CN5L. VIST
que ens trobam davant un contracte de caràcter reservat, tipificat com a
contracte de concessió de serveis.
VIST que la duració de la concessió serà de 15 anys, iniciant la seva vigència i
el seu còmput el dia següent en què es compleixi un mes de la data de
signatura del contracte de concessió, sense possibilitat de pròrroga.

SEGONA. APROVAR l’estudi econòmic financer de la concessió de serveis
consistent en la gestió i explotació dels aparcaments de la plaça Mallorca i la
plaça Antoni Mateu, mitjançant el desenvolupament d’un projecte d’inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat i APROVAR el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir
el contracte reservat de concessió de serveis consistent en la gestió i explotació
dels aparcaments de la plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu, mitjançant
el desenvolupament d’un projecte d’inserció sociolaboral de persones amb
discapacitat, d’un valor estimat de 6.089.013,50 €, però que no suposa cap cost
per a l’Ajuntament, per la qual cosa no es consigna aplicació pressupostària
expressa.
TERCERA. APROVAR l’expedient de contractació i DISPOSAR L’OBERTURA
del procediment d’adjudicació del contracte reservat de concessió de serveis
consistent en la gestió i explotació dels aparcaments de la plaça de Mallorca i la
plaça d’Antoni Mateu, mitjançant el desenvolupament d’un projecte d’inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat, mitjançant procediment obert, amb
diversos criteris d’adjudicació sotmesos a fórmules matemàtiques i judici de
valor, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i tècniques que
s’aproven en aquest acte.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

PRIMERA. DECLARAR la necessitat de celebrar el contracte reservat de
concessió de serveis consistent en la gestió i explotació dels aparcaments de la
plaça Mallorca i la plaça Antoni Mateu, mitjançant el desenvolupament d’un
projecte d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.
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VIST que el valor estimat del contracte és de 6.089.013,50 €. VIST que l’òrgan
de contractació és el Ple de l’Ajuntament. Per tot l’exposat, es sotmeten a la
consideració del Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d’Economia i Bon Govern, les següents PROPOSTES D’ACORD:

ACTA DEL PLE

VIST que el present contracte no origina cap despesa a càrrec de l’Ajuntament,
sinó que, a canvi de la concessió dels aparcaments, l’empresa que resulti
adjudicatària haurà de satisfer, a partir del tercer any de vigència de la
concessió, un cànon econòmic a l’Ajuntament que, com a mínim, serà del 12,48
% sobre els ingressos d’explotació.

QUARTA. PUBLICAR la present licitació al perfil de contractant allotjat a la
Plataforma de Contractació del Sector Públic."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: setze (16) vots a favor dels
grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les
Illes Balears, Independents d'Inca-INDI, Ciudadanos-Partido para la
Ciudadanía-Inca i Unides Podem; tres (3) vots en contra del grup municipal
Partit Popular; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox Actúa
Baleares Inca.

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN
per aprovar i sotmetre a informació pública la proposta d’estructura de costos
així com de la fórmula de revisió de preus del contracte del servei de neteja
viària de l’Ajuntament d’Inca
I. En data 12 de novembre de 2020 es va emetre el següent informe amb
proposta de resolució:
‘INFORME-PROPOSTA que emet la TAG interina per aprovar i sotmetre a
informació pública la nova proposta d’estructura de costos així com de la
fórmula de revisió de preus del contracte del servei de neteja viària de
l’Ajuntament d’Inca, per imposició del Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel
qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola.
L’Ajuntament d’Inca està preparant la licitació del contracte de serveis de neteja
viària. Entre les actuacions preparatòries es troba l’estudi de la possible
aprovació d’un règim de revisió periòdica i predeterminada de preus i la
conseqüent determinació de la fórmula de revisió de preus.
Per l’anterior, es va decidir iniciar el procediment mencionat anteriorment, de
manera que en data 4 de setembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va
aprovar la proposta d’estructura de costos i la fórmula de revisió de preus a
aplicar al contracte de serveis de neteja viària en el cas que es decideixi sobre
la conveniència d’aplicar la revisió de preus i s’aprovi el règim de revisió
periòdica i predeterminada.

ACTA DEL PLE

Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
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9. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia Bon Govern per
modificar l'estructura de costos i la fórmula de revisió de preus del
contracte de neteja viària

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

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

Per l’anterior, ja no ens trobam davant un cost revisable, el qual s’haurà
d’incloure dins el corresponent estudi econòmic del contracte.
Per tot l’exposat, en data 12 de novembre de 2020 l’enginyer tècnic municipal,
Sr. Pere Mestre Rayó, va elaborar una nova proposta d’estructura de costos i de
la fórmula de revisió de preus del contracte de serveis de neteja viària del
municipi d’Inca, amb Codi de Validació 3AHYP4ZHLWJMFQYT4ELSKWAER,
establint una nova proposta d’estructura de costos derivada de la modificació de
les condicions salarials que regirien el nou contracte i, en conseqüència, l’estudi
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No obstant l’anterior, recentment s’ha produït una circumstància de cabdal
importància que ha provocat un canvi substancial a l’hora de considerar
revisable o no el cost de mà d’obra, tot tenint en compte que en el sector de la
neteja i recollida de residus opera la subrogació de personal quan s’efectua un
canvi d’entitat prestatària d’aquests serveis públics. En efecte, en data 6 de
novembre de 2020, s’ha presentat en el Registre General de l’Ajuntament
d’Inca la modificació del Conveni col·lectiu subscrit entre l’empresa CESPA,
SA amb els treballadors del servei públic municipal de neteja viària del
municipi d’Inca. El Conveni incorpora unes taules salarials, on es fixa
l’evolució salarial per a cada un dels cinc anys que regirà la duració del nou
contracte de neteja viària que l’adjudicatària haurà d’abonar al personal. És a
dir, el nou contracte de neteja viària té prevista una duració de cinc anys, i
l’increment salarial previst en el Conveni col·lectiu d’aplicació es fixa, com es
pot comprovar, per a cada un dels cinc anys, dotant d’aquesta manera, als
operadors econòmics de la certesa suficient sobre l’evolució dels costos
salarials. En definitiva, aquest fet implica que desapareix un important factor
que motivava la inclusió del cost de mà d’obra a la fórmula de revisió de preus,
com és que, amb la fixació de l’evolució del cost de mà d’obra en el Conveni
col·lectiu ens trobam davant un cost al control i determinable pels operadors
econòmics, tot dotant-los d’una certesa sobre l’evolució d’aquest cost.

ACTA DEL PLE

En aquella proposta, entre els costos inclosos en la proposta de fórmula de
revisió de preus es van incloure els costos de mà d’obra. El principi general és
que el contractista és qui ha d’assumir els possibles increments salarials que
es puguin produir durant l’execució del contracte i, per tant, la inclusió del cost
de mà d’obra, d’acord amb la legislació aplicable, és excepcional. Partint
d’aquesta excepcionalitat, a l’hora d’elaborar l’estructura de costos i la fórmula
de revisió de preus es va determinar la conveniència d’incloure les despeses
de mà d’obra en la fórmula de revisió de preus donada la llacuna en el conveni
col·lectiu d’aplicació sobre qualsevol evolució dels salaris i fora de tot control
dels operadors econòmics, la qual cosa provocaria la incertesa d’aquests, tot
unit a la duració del contracte. Si bé, en tot cas, l’increment transferible als
costos de mà d’obra objecte de la revisió de preus quedava limitat, per
imposició de l’article 5 del Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, a l’increment
experimentat per la retribució del personal al servei del sector públic, conforme
les lleis de Pressuposts Generals de l’Estat.

econòmic i suprimint la inclusió del cost de mà d’obra com a cost revisable.

Aplicant el procediment, en data 15 de juliol de 2020 es va sol·licitar la remissió
de la seva estructura de costos als següents operadors econòmics: Limpiezas
Urbanas de Mallorca, SA, Hermanos Gost Simó, SA, Amer e Hijos, SA,
Compañía Españols de Servicios Públicos Auxiliares, SA, Melchor Mascaró, SA.
Donant per complit aquest tràmit, la nova proposta d’estructura de costos i de la
fórmula de revisió de preus se serveix de les estructures de costos rebudes per
aquests operadors econòmics i de l’estructura de costos derivada de les
peculiaritats del servei a prestar en el municipi d’Inca, tal com s’informa a la
nova proposta.
Per l’exposat, correspon sotmetre la nova proposta d’estructura de costos a un
nou tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies, per posteriorment
remetre la proposta a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les
Illes Balears perquè emeti el respectiu informe de valoració. En el cas que
durant el període d’informació pública es presentin al·legacions, l’òrgan de
contractació haurà d’acceptar-les o rebutjar-es de forma motivada.
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a) Sol·licitar a cinc operadors econòmic del sector la remissió de la seva
estructura de costos.
b) Elaborar una proposta d’estructura de costos de l’activitat. Per això utilitzarà,
sempre que sigui possible, la informació de les respostes que rebi dels
operadors econòmics.
c) Sotmetre la proposta d’estructura de costos a un tràmit d’informació pública
per un termini de 20 dies. En el cas que es presentin al·legacions, l’òrgan de
contractació haurà d’acceptar-les o rebutjar-es de forma motivada.
d) Remetre la proposta d’estructura de costos al Comitè Superior de Preus de
Contractes de l’Estat o a l’òrgan autonòmic consultiu en matèria de contractació
pública, si existeix.

ACTA DEL PLE

En efecte, en virtut de l’article 9 de l’RD 55/2017, de 3 de febrer, per a la
determinació de la fórmula de revisió de preus aplicable i la seva inclusió als
plecs de condicions quan no existeixi cap fórmula tipus aprovada pel Consell de
Ministres i quan el preu del contracte sigui igual o superior a cinc milions
d’euros, l’òrgan de contractació haurà d’incloure a l’expedient un informe
preceptiu valoratiu de l’estructura de costos, emès pel Comitè Superior de Preus
de Contractes de l’Estat o de l’òrgan autonòmic consultiu en matèria de
contractació pública, si existeix. A aquests efectes, l’òrgan de contractació haurà
de:

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

D’aquesta manera, s’inicia un nou expedient d’aprovació de l’estructura de
costos i de la fórmula de revisió de preus aplicable al contracte de serveis de
neteja viària del municipi d’Inca, que es regirà pel previst en el Reial decret
55/0217, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març,
de desindexació de l’economia espanyola.

Per tot l’exposat, la que subscriu emet informe favorable a resultes del qual
formula les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA. APROVAR la nova proposta d’estructura de costos i la fórmula de
revisió de preus a aplicar al contracte de serveis de neteja viària en el cas que
es decideixi sobre la conveniència d’aplicar la revisió de preus i s’aprovi el règim
de revisió periòdica i predeterminada de preus. S’adjunta la proposta
d’estructura de costos.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: disset (17) vots a favor dels
grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les
Illes Balears, el Partit Popular, Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca i
Unides Podem; i quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals
d’Independents d'Inca-INDI i Vox Actúa Baleares Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
10. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per a la
continuació del servei de neteja viària i el restabliment de l'equilibri
econòmic.
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
"Per per del secretari accidental de la corporació s’ha emès el següent informe
proposta:
‘INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que emet el secretari accidental de la
Corporació envers a la legalitat de la continuació de la prestació del servei de
neteja viària una vegada exhaurit el termini de vigència del contracte, i el
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II. En sessió celebrada en data 16 de novembre de 2020, la Comissió
Informativa d’Economia i Bon Govern va dictaminar favorablement l’anterior
informe proposta i va acordar elevar-lo a la consideració del Ple municipal per la
seva aprovació i per l’adopció dels acords que s’hi proposen."

ACTA DEL PLE

SEGONA. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA la proposta d’estructura de
costos i la fórmula de revisió de preus per un termini de 20 dies. En el cas que
no es presentin al·legacions, es remetrà sense més tràmits, la proposta
d’estructura de costos a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
les Illes Balears.’

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

L’aprovació de la proposta d’estructura de costos i de la fórmula de revisió de
preus no implica, en cap cas, l’aprovació del règim de revisió periòdica i
predeterminada de preus del contracte de serveis de neteja viària.

conseqüent desequilibri econòmic de la concessió si continua la prestació
I. Antecedents
En data de 26 de març de 2010 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar aprovar
i iniciar l’expedient de contractació per a la concessió de la gestió del servei
públic municipal de neteja viària. Una vegada tramitat l’expedient, en data de 29
d’octubre de 2010, el Ple va acordar adjudicar el servei a l’entitat Cespa,
Compañía Española de Servicios Auxiliares SA.

D’altra banda, amb la finalitat de preveure en el nou contracte la revisió de
preus, el Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de dia 3 de setembre de 2020 va
acordar aprovar l’estructura de costos i la formula de revisió de preus a introduir
en el plec de condicions, acordant la seva exposició pública, tot això de
conformitat amb els articles 103 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic i, especialment, la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola i en el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es
desenvolupa la Llei de desindexació de l’economia espanyola.
En aquesta fórmula s’incorpora com a revisable, entre altres, el factor treball o
mà d’obra, en el sentit de tenir en compte les variacions produïdes en el cost de
la mà d’obra a conseqüència de la negociació col·lectiva i dels convenis
col·lectius que es puguin subscriure, però amb la limitació que indica l’art. 5 de
l’RD 55/2017 quant que la variació que es pot traslladar a la fórmula no pot
superar l’increment experimentat per la retribució del personal al servei del
sector públic.
Una vegada adoptat l’acord indicat per part del Ple municipal, relatiu a
l’estructura de costos i fórmula de revisió de preus, i amb prèvia negociació, el
personal adscrit a la concessió i l’empresa varen pactar en data de 4 de
novembre de 2020 una noves condicions salarials que suposen increments
salarials respecte a les anteriors durant els pròxims 5 anys.
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Consta informe de l’enginyer tècnic municipal amb informe, annex de l’empresa
Fides Consulting, en el qual es detallen les tasques que s’han anant realitzant
amb la finalitat de procedir a la nova contractació del servei com a justificació
del retard en l’inici de l’expedient.

ACTA DEL PLE

De conformitat amb el que disposava el plec de condicions, i a la vista que el
termini de vigència era de deu anys, es va determinar en el contracte que l’inici
de la prestació del servei seria dia 1 de desembre de 2010, per la qual cosa el
contracte finalitzaria el dia 30 de novembre de 2020.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

En data de 25 de novembre de 2010 es va subscriure el contracte administratiu
de concessió, posteriorment modificat en contracte de 21 de desembre de 2012
per excloure de les prestacions del licitador el servei de neteja d’actes públics.

Per tant, resulta que aquest increment afecta de ple el cost econòmic de la nova
licitació degut que, tenint en compte que el nou adjudicatari s’haurà de subrogar
amb el personal adscrit actualment a la concessió (art. 130 de la LCSP), en
l’estudi econòmic s’haurà d’incorporar l’increment salarial pactat. Però també
afecta la fórmula aprovada pel Ple municipal en data de 3 de setembre de 2020,
per quant si ja s’ha pactat un increment salarial per 5 anys, que és el termini que
en principi està previst de vigència per a la pròxima contractació, ja no hi ha lloc
a preveure cap altre variació del cost de mà d’obra, per la qual cosa caldrà
modificar-la i, per tant, no es podrà iniciar una nova licitació fins que s’hagin
complert aquests nous tràmits.

Les qüestions que aquí es plantegen és si l’Ajuntament pot ordenar la
continuació del servei i si és procedent la petició de la concessionària quant a
restablir l’equilibri econòmic de la concessió.
II. Consideracions jurídiques
A. Sobre la continuació del servei una vegada exhaurit el termini de vigència de
la concessió.
En atenció a la data d’inici de l’expedient li és aplicable a aquest contracte la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP)
L’art. 23 de la LCSP, seguint la tradició que va instaurar el la Llei 13/1995, de 18
de maig, de contractes de les administracions públiques, prohibeix les
pròrrogues tàcites. L’art. 254 de la LCSP prohibeix els contractes de gestió de
serveis públics de caràcter perpetuo o indefinit i la duració del contracte i les
seves pròrrogues ha d’estar previst necessàriament en el plec de condicions.
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Consta informe de l’enginyer tècnic municipal de data 16 de novembre de 2020
relatiu a l’estudi del desequilibri econòmic.
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Per la seva banda l’empresa contractista, davant la situació de tenir que
continuar amb la prestació del servei, una vegada exhaurit el termini de
vigència, en data de 11/11/2010, registre d’entrada núm. 2020-E-RE-1772,
presenta escrit en el qual, a la vista de la finalització del contracte i tenint en
compte que s’està prestant el servei amb una maquinària adquirida l’any 2011,
es produeix un excés de costos de manteniment, la qual cosa provoca un
desequilibri. Xifra la compensació per restablir l’equilibri econòmic en la quantitat
mensual de 4.988,10 euros més IVA, si bé per un altre costat la retribució a la
concessionària decreixeria en la quantitat de 6.515,08 euros mensuals, més
IVA, degut a la finalització de l’amortització.

ACTA DEL PLE

En definitiva és evident que la nova adjudicació serà posterior a la data de
finalització de la actual concessió.

La jurisprudència i les juntes consultives de contractació administrativa, en
defensa dels principis de concurrència, transparència i objectivitat, han vingut
mantenint de forma reiterada que si be la pròrroga es admissible en els
contractes de gestió de serveis públics, és necessari que aquesta i el seu
termini estiguin previstos expressament en el plec de condicions.

Com hem vist, en aquest mateix dictamen ja es deia: ‘està establert que els
contractes de serveis i de gestió de serveis públics no poden durar més enllà del
període de vigència previst en el plec i de les seves pròrrogues. És evident, però,
que el servei de recollida de fems és, per llei, un servei obligatori a prestar pel
municipi (art. 26.1.a) de la Llei de bases de règim local) i que per evidents
qüestions de salubritat pública, que també són competència obligatòria municipal
(art. 25.2.j de la mateixa Llei), no es pot deixar de prestar’.
És a dir, ens trobem davant un conflicte per quant, si bé la pròrroga, no prevista en
el plec de condicions, no és correcta (els contractes de gestió de serveis públics no
es poden prorrogar més enllà del seu termini de vigència i de les pròrrogues
previstes en el contracte), el cert és que existeix un servei essencial que
inexorablement s’ha de prestar.
Per altra banda, cal tenir en compte en aquest expedient que, quant s’acorda la
pròrroga, està en redacció el Pla Municipal de Gestió de Residus, i en tramitació
l’expedient per adjudicar la redacció dels plecs de condicions. També cal
considerar que des d’aquella data l'expedient per la nova concessió no ha sofert
cap dilació injustificada, resultant que a dia d’avui es troba ja pendent d’adjudicació.
És a dir l’actuació municipal és decidida a adjudicar de nou la concessió.
Amb aquests antecedents cal citar l'art. 35.3 del TRLCSP, que diu: ‘Si la
declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno
al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los
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Cal fer esment que aquesta mateixa problemàtica es va plantejar amb motiu de
la pròrroga del servei de recollida de residus. En el meu informe de data 31 de
maig de 2017 emetia el meu parer sobre la legalitat de la pròrroga que havia
atorgat el ple de l’Ajuntament en data de 23 de desembre de 2015:

ACTA DEL PLE

Però d’altra banda resulta que la neteja viària és un servei públic de prestació
obligatòria per a tots els municipis (art. 26.a) de la Llei de bases de règim Local),
de forma que, amb independència de les qüestions jurídiques de contractació,
l’Ajuntament no té més remei que seguir prestant el servei, més encara a dia
d’avui per obvis requeriments sanitàries que exigeix la lluita contra la pandèmia
que estam travessant.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Aquesta situació ens dur a que no és possible des del punt de vista de la
contractació administrativa acordar una pròrroga del contracte de gestió del
servei de neteja viària que emparés la prestació del servei fins a l’inici de la
nova contractació.

efectos de aquél y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medias
urgentes para evitar el perjuicio’.
És a dir, si arribéssim a la conclusió que la pròrroga del contracte adoptat per acord
plenari de dia 23 de desembre de 2015 fos nul·la, seria d’aplicació l’art. 35.3 del
TRLCSP, la qual cosa suposaria la continuació del contracte degut a la gravetat
que, de no continuar, s’ocasionaria als interessos públics.

En similar sentit la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Canarias, en
el seu Informe 4/2016 de 7 de juny declara: Finalmente, la última de las
posibilidades sería la adopción de un acuerdo de continuidad del servicio. El
Cabildo de Lanzarote podría adoptar un acuerdo de continuidad del servicio por
el plazo que considerase oportuno hasta la adjudicación del servicio o hasta la
formalización de un nuevo contrato.
Este acuerdo excede de la contratación pública y se otorga con base en la
legislación de régimen local. De la información aportada por la Administración
solicitante del informe, se deconoce el objeto del contrato, pero los entes
locales tienen atribuida la competencia en materia de salubridad pública (art.
25.2 j) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL))
(EDL 1985/8184); la de conservación y mantenimiento de edificios de titularidad
local destinados a centros educativos (art. 25.2 n) LBRL) (EDL 1985/8184), así
como la obligación de garantizar un ambiente de trabajo adecuado a sus
empleados, lo que implica el deber de limpieza de sus edificios. Competencias,
todas ellas, irrenunciables a tenor de lo preceptuado en el art. 12.1 de la Ley
30/1992 (EDL 1992/17271), de RJAPAC. Por su parte, las provincias- que
gozan de las mismas competencias que los Cabildos Insulares (art. 41.1 LBRL)
(EDL 1985/8184) tienen como fines: ‘garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en
particular:
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En conseqüència el funcionari que subscriu considera que mentre no s’adjudiqui la
nova concessió, l'antic concessionari ha de continuar prestant el servei.
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Al final estem davant un conflicte normatiu, entre la normativa de contractació i la
de règim local, que s’ha de resoldre a favor de la norma jurídica que protegeix uns
interessos superiors. En aquest cas é la local, per quant imposa la recollida de
residus com un servei obligatori a prestar pel municipi (art. 26.1.a) de la Llei de
bases de règim local) i que de deixar de prestar-se posaria en perill la salubritat
pública, que també és competència obligatòria municipal (art. 25.2.j de la mateixa
Llei).

ACTA DEL PLE

Per tant, amb major motiu hem d’entendre que, quant el contracte s’exhaureix
sense possibilitat de pròrroga, una aplicació analògica de l’art. 35.3 és dur a la
mateixa conclusió. És a dir, que degut als interessos superiors que obliguen a la
prestació del servei, aquest ha de continuar amb l'antic concessionari mentre es
resol la situació.

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado (art. 31 LBRL) (EDL 1985/8184)’

Esta vía no implica una vulneración de las disposiciones vigentes en materia de
contratación pública, sino que pretende garantizar el interés general que sí se
encuentra recogido en la legislación de régimen local, no prevista en la otra
normativa específica.
La cuantía del contrato no sufriría variación puesto que para calcular el valor
estimado del contrato, han de tenerse en cuenta las posibles prórrogas (art.
88.1 TRLCSP), lo que permite determinar el tipo de contrato a celebrar y la
posible sustracción a las normas de publicidad. En el supuesto planteado, la
prórroga no afectaría a la determinación del tipo de procedimiento por el que se
habría adjudicado el contrato.
Por otro lado, el tenor literal del art. 303 TRLCSP parece conferir un mayor
margen a la autonomía de la voluntad en los contratos de servicios, pues se
requiere el consentimiento de ambas partes a la prórroga, frente a la regla
general del artículo 23.2 TRLCSP, que estipula el carácter obligatorio de la
misma para el empresario.
Finalmente, el interés general ha de regir la contratación pública, hasta el punto
que el art. 38 TRLCSP permite el mantenimiento de la vigencia de un contrato
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Si la legislación de contratos públicos no permite enmarcar jurídicamente el
ejercicio de estas competencias, la legislación de régimen local habilita al
Cabildo a adoptar un acuerdo motivado que garantice la prestación de este tipo
de servicios y que cuente con el consentimiento del contratista.Se trata de una
situación que garantiza el interés general y que queda al margen de la
contratación pública, debido a la inexistencia de un cauce legal que le dé
solución.

ACTA DEL PLE

‘a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del
art. 31.
b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal.
d) En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la
Provincia’.
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Se desglosan en el art. 36:

B. Sobre el restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió.
Com a l’inici hem exposat, el concessionari al·lega que la continuació de la
prestació del servei li provoca un desequilibri econòmic per quant haurà
d’assumir majors costos de manteniment de la maquinària i dels vehicles
adquirits a l’any 2011, a la vegada que la seva retribució es reduirà al haver
finalitzat les amortitzacions d’aquests elements.
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En definitiva, si bé la legislació de contractació no ens dona una sortida a una
situació d’aquestes, per exigència de la legislació de règim local l’Ajuntament
està obligat de forma irrenunciable a prestar aquest servei, el qual per evidents
raons d’interès i salubritat pública s’ha de prestar necessàriament. Existeix per
tant un bé jurídic a protegir, com és la salubritat pública, que està per sobre de
les exigències de la legislació de contractació, per la qual cosa si bé la
continuació de la prestació del servei fora del seu termini de vigència va en
contra de les normes de contractació, no existeix altre remei si es volen
preservar interessos públics i generals de més envergadura i complir amb el
mandat legal d’exercir unes competències essencials i irrenunciables del
municipi. Amb major motiu està justificada la continuació del servei si tenim en
compte que l’Ajuntament no ha estat passiu davant la propera finalització del
actual contracte de concessió, com és de veure en l’informe de l’enginyer tècnic
on es detallen les tasques realitzades i els contratemps que han sorgit, de la
qual cosa es dedueix que si no existeix un nou contracte no ha estat per
deixadesa de l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

nulo, adjudicado ilegalmente, cuando se dan razones imperiosas de interés
general. La STSJ de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 de
diciembre de 2012) afirma que en la prestación del servicio han de ponderarse
los intereses en juego.

Atès que els serveis que s’han de dur a terme durant el règim transitori no
variaran, la diferència entre el cànon mensual que ha percebut fins a dia d’avui
l’empresa adjudicatària i el que haurà de percebre a partir del proper mes de
desembre radica en dos aspectes concrets:
 Per una banda, tant a l’estudi econòmic realitzat com a la oferta
econòmica presentada per l’empresa adjudicatària en el seu moment, les
despeses en concepte d’amortització de la maquinària adscrita al servei
es varen calcular tenint en compte la vigència del contracte, és a dir, un
termini de 10 anys. Per tant, atès que es considera amortitzada
completament la maquinària adscrita al servei, a partir del mes de
desembre s’haurà d’eliminar del cànon mensual la part corresponent a
aquest concepte i que ascendeix a la quantitat de 6.515,08 € (IVA
exclòs).
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En l’informe de l’enginyer tècnic municipal es manifesta:

 Per altra banda, tal com s’indica a l’informe presentat per l’empresa
CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, S.A. i precisament perquè la maquinària utilitzada per dur
a terme els serveis té una antiguitat de 10 anys, els costos derivats de
l’ús dels vehicles s’incrementen. S’ha de tenir en compte que els costos
del projecte adjudicat es van calcular per a la vida útil normal de vehicles
de neteja viària, que és de 10 anys. Per determinar la variació dels
costos de manteniment i ús dels vehicles i determinar-ne l’augment amb
relació a l’estudi econòmic inicial s’han basat en estudis certificats pel
fabricant de maquinària utilitzada i els quals s’adjunten a l’informe.
…./…..

Per tant, per mantenir l’equilibri econòmic, al cànon mensual per a la gestió del
servei públic municipal de neteja viària a partir del proper 01/12/2020 s’hi
hauran de suprimir els costos corresponents a l’amortització de la maquinària
adscrita al servei i s’hi haurà d’incorporar l’augment dels costos derivats de l’ús
dels vehicles. Per tant, el cànon mensual passarà a ser 1.526,98 € (IVA exclòs)
inferior a l’actual.
L’art. 258 de la LCSP baix l’enunciat de Modificación del contrato y
mantenimiento de su equilibrio económico disposa:
1. La Administración podrá modificar por razones de interés público y si
concurren las circunstancias previstas en el título V del libro I, las características
del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos
en la adjudicación del contrato.
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Una vegada revisats els càlculs presentats per CESPA, el tècnic que subscriu
considera que s’acredita correctament un augment dels costos d’explotació
mensuals de la maquinària que ascendeixen a la quantitat de 4.988,10 € (IVA
exclòs).
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La diferència de costos radica bàsicament en el fet que en el moment de
realitzar l’estudi econòmic per a la gestió del servei es varen ponderar els
costos d’explotació tenint en compte un període de gestió de 10 anys, és a dir,
tot i que es varen comptabilitzar aquests costos com a constants durant els 10
anys de gestió en realitat han anat augmentant progressivament durant tots els
anys de contracte.

ACTA DEL PLE

Resulta evident que aquest increment tan important dels costos d’utilització dels
vehicles no s’ha produït d’un dia per l’altre.

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica el contratista no
tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.
4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

Aquest desequilibri es pot rectificar, segons l’art. 258.5, entre altres mesures,
mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic, talment com
proposa l’empresa concessionària, resultant que la quantitat mensual que
demana, segons l’informe tècnic municipal, és correcta adequada i està
justificada amb l’informe econòmic que presenta.
Conseqüentment, el funcionari que subscriu emet informe jurídic favorable a
resultes del qual formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER. Acordar la continuació de la concessió de la gestió del servei públic
municipal de neteja viària per part de l’entitat Cespa, Compañía Española de
Servicios Auxiliares SA fins a l’inici de la prestació del servei per part de
l’empresa adjudicatària de la nova licitació.
SEGON. Acordar que mentre duri la continuació de la prestació del servei per
part de l’entitat CESPA, aquest s’haurà de prestar sota les mateixes condicions

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Aquí estam en el supòsit que l’administració acorda mantenir la prestació del
contracte més enllà del seu termini de vigència pactat, de forma que aquesta
actuació provoca al contractista un desequilibri de les condicions econòmiques
que estaven previstes en l’estudi econòmic de la concessió. És a dir, estam en
el cas de l’art. 258.4 lletra b).
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5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las
medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la
modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del
contrato y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido
económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos en los
apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por un período que
no exceda de un 10 por ciento de su duración inicial, respetando los límites
máximos de duración previstos legalmente.

ACTA DEL PLE

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público las
características del servicio contratado.
b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la
ruptura sustancial de la economía del contrato.
c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por
causas de fuerza mayor las enumeradas en el art. 214 de esta Ley.

que es ve prestant actualment i conforme al contracte subscrit en data de 25 de
novembre de 2010 (modificat en data de 21 de desembre de 2012), els plecs de
condicions i proposta tècnica de l’empresa, així com amb les modificacions
econòmiques que s’indiquen a continuació:

QUART. Autoritzar i disposar (AD) la despesa a futur amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 000.16300.2279903 per l’import de 759.202,69 € corresponent
als mesos de gener a setembre de 2021.
Tot això sense perjudici del reajustament que correspongui en cas que l’inici de
la prestació del servei per part de l’empresa adjudicatària de la nova licitació
sigui posterior o anterior al setembre de 2021, tal com s’aprova a la proposta
d’acord primera.

ACTA DEL PLE

TERCER. Autoritzar i disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 000.16300.2279903 per l’import de 84.355,85.-€ corresponent al
desembre de 2020.
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 Es reduirà l’import del cànon que percep la concessionària a canvi de la
prestació del servei, en la quantitat mensual de 6.515,08 €, més IVA, a
conseqüència de la finalització de les amortitzacions, amb efectes de dia
1 de desembre de 2020.
 S’abonarà al contractista la quantitat de 4.988.10 euros mensual, més
IVA, amb efectes de dia 1 de desembre de 2020, com a mesura de
restabliment del desequilibri econòmic provocat per un increment de
costos de manteniment, talment com justifica l’empresa en el seu informe
econòmic i informa favorablement el tècnic municipal.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels
grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les
Illes Balears i Unides Podem; i vuit (8) vots d'abstenció dels grups municipals
del Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, Vox Actúa Baleares Inca i
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
11. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per
adjudicar el servei d'ajuda a domicili
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit textualment
diu:
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QUINT. Facultar el Sr. Batle president per a la signatura del contracte de
modificació."

"PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS per a
l’ADJUDICACIÓ del contracte del servei de d’ajuda domiciliària (SAD), mitjançant
procediment obert
VIST que en data 30 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, així com
l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte del servei d’ajuda a domicili,
mitjançant procediment obert.

VIST que finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, s’han presentat les
següents entitats:
 Arquisocial, SL, amb CIF núm. B22183370.
VIST que en data 7 d’octubre de 2020 la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura de l’arxiu C i a la qualificació administrativa, així com a l’obertura dels
arxius B, els quals contenien les ofertes relatives als criteris subjectes a judici de
valor. Traslladant aquestes ofertes a la tècnica corresponent a la vista d’emetre
l’informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, d’acord amb el previst
en els plecs de condicions.
VIST que en data 14 d’octubre, la cap del Departament de Serveis Socials va
emetre informe sobre la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, atorgant a
l’oferta de l’única empresa presentada una valoració de 44 punts.
VIST que en data 16 d’octubre de 2020 la Mesa de Contractació va donar compte
de l’informe de valoració de les ofertes relatives als criteris sotmesos a judici de
valor, anteriorment transcrit, i va procedir a l’obertura de l’arxiu A, el qual conté les
ofertes relatives als criteris sotmesos a fórmules matemàtiques. Seguidament, es
va suspendre la sessió, per tals que els tècnics corresponents comprovessin la
documentació acreditativa dels criteris de l’oferta i apliquessin les fórmules
matemàtiques, per després comprovar si l’oferta més avantatjosa es trobava en
presumpció de temeritat, tot això d’acord amb el previst en els plecs de condicions.
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IMPORT
424.057,44.-€
424.057,44.-€
424.057,44.-€
424.057,44.-€
424.057,44.-€
88.296,94.-€
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VIST que en la mateixa sessió es va acordar autoritzar (A) la despesa amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 000.23101.2270607 per l’import de 335.760,55 corresponent
a l’any 2020 i que es va COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per atendre les
obligacions inherents i derivades de l’execució del contracte, pels següents imports:

VIST que en la mateixa sessió la Mesa de Contractació va donar compte de
l’informe emès per la TAG interina de valoració final de les ofertes presentades; i ,
de conformitat amb el que disposa l’article 150 de la LCSP va classificar, per ordre
decreixent, les proposicions presentades, per elevar posteriorment la proposta
corresponent a l’òrgan de contractació, sent el resultat el següent:
ORDRE

LICITADOR/A

CIF

1

ARQUISOCIAL, SL B22183370

PUNTS
CRITERIS
JUDICI DE
VALOR
44

PUNTS
CRITERIS PUNTUACIÓ
AVALUABLES
TOTAL
AUTOMÀTICAMENT
34

78

VIST que en data 13 de novembre de 2020, amb esmena de data 19 de novembre de
2020, previ requeriment, l’entitat Arquisocial, SL va presentar la documentació
justificativa dels requisits previs, així com el document acreditatiu d’haver dipositat la
garantia definitiva per l’import de 122.324,26 €.
VIST que l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen previ de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA. DECLARAR VÀLIDA la licitació del procediment per a l’adjudicació del
contracte del servei d’ajuda a domicili (SAD), mitjançant procediment obert i
APROVAR l’adjudicació del contracte a l’entitat ARQUISOCIAL, SL, amb CIF núm.
B22183370, per ésser la que ha presentat l’oferta més avantatjosa, sota les
següents condicions:
1. Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte els
següents preus unitaris oferts:
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VIST que, tramitat l’expedient de contractació i en compliment del que disposa l’article
150 de la LCSP, en el seu apartat segon, en data 30 d’octubre de 2020 el Ple de
l’Ajuntament d’Inca va aprovar l’informe emès per la cap de secció del departament de
Serveis Socials de valoració de les ofertes relatives als criteris sotmesos a judici de
valor; va acceptar la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació a
favor de l’empresa Arquisocial, SL; i va acordar requerir a l’empresa perquè dins el
termini de deu (10) dies hàbils a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es
refereixen les lletres de la a) a la c) de l’article 140.1 si no s’ha aportat amb anterioritat,
sense perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article esmentat;
de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2; i d’haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent.
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VIST que una vegada realitzades les comprovacions oportunes previstes en el PCAP,
l’oferta més avantatjosa no es troba en baixa temerària.

A) Per serveis prestats en dies laborables: 22,63 €/hora, IVA exclòs, més la
quantitat de 0,91 € en concepte d’IVA (4 %), cosa que fa un total de 23,54 €/hora,
IVA inclòs.

A) Pla anual de supervisió específica per al personal del servei. El contractista
realitzarà, d’acord amb la seva oferta, 120 hores anuals de supervisió per persona
treballadora.
B) Pla de formació contínua anual del personal del servei. El contractista realitzarà,
d’acord amb la seva oferta, 2 activitats formatives, amb una durada de 20 hores
cada una d’elles, en matèries relacionades amb la intervenció objecte del contracte.
C) Ajudes tècniques a disposició de les persones usuàries del servei. El
contractista posarà a disposició de les persones usuàries del servei, d’acord amb la
seva oferta 8 matalassos antiescares. L’ajuda tècnica haurà de complir amb la
normativa vigent.
D) Organització de tallers sociosanitaris. El contractista organitzarà, d’acord amb la
seva oferta, dos (2) tallers sociosanitaris anuals, tant per les persones usuàries del
servei com per als seus familiars cuidadors en matèries relacionades amb l’objecte
del contracte, amb una durada de 2 hores cada un.
3. Duració del contracte: la duració del contracte serà de SIS (6) ANYS, a comptar
des del dia següent al de la formalització del contracte, sense possibilitat de
pròrroga.
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2. Condicions tècniques: sense perjudici del compliment de totes les prescripcions
previstes en el PCAP i en el PPT, el contractista, d’acord amb el previst en el Plec
de condicions, executarà a càrrec seu i sense cap cost per a l’Ajuntament les
següents prestacions ofertes:

ACTA DEL PLE

D’acord amb el que disposa la disposició addicional trenta-tresena de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per tractar-se d’un
contracte en el qual l’empresari s’obliga a executar el servei de manera successiva
i per preu unitari, sense que el nombre total de prestacions incloses en l’objecte del
contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet d’estar
subordinades a les necessitats de l’Administració, és fixa un pressupost màxim, el
qual, d’acord amb el que disposen els plecs de condicions, ascendeix a la quantitat
de 424.057,44 €, IVA inclòs, anuals. Per tant, aquest import és la despesa màxima
que l’Ajuntament pot realitzar cada any, suposant una despesa màxima de
2.544.344,61 €, IVA inclòs pels sis anys de duració total del contracte.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

B) Per serveis prestats en diumenges i dies festius: 26,20 €/hora, IVA exclòs, més
la quantitat de 1,05 € en concepte d’IVA (4 %), cosa que fa un total de 27,25 €/hora,
IVA inclòs.

SEGONA. DISPOSAR (D) la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària
000.23101.2270607 per l'import de 10.259,45 €, corresponent a l’execució del
contracte durant l’any 2020.
TERCERA. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions
inherents i derivades de l’execució del contracte en el pressupost de l’Ajuntament dels
anys 2021 i següents DISPOSAR (D) la despesa a futur a càrrec de l’aplicació
pressupostària 000.23101.2270607 per l’import que es detallen a continuació:

Tenint en compte la plurianualitat del contracte, conforme al que estableix l'article
174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, ‘l'autorització o realització de despeses de
caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressuposts’.Tot això sense perjudici del reajustament d’anualitats que
es pugui produir.
QUARTA. FACULTAR el Sr. Batle per a la signatura del contracte. Atès que el
present contracte està subjecte a la interposició del recurs especial en matèria de
contractació, la formalització del contracte no podrà tenir lloc abans de 15 dies
hàbils des de la notificació de l’adjudicació.
QUINTA. NOTIFICAR la present Resolució als licitadors i a l’adjudicatari i
PUBLICAR-LA en el perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Contractació
del Sector Públic."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
12. Dictamen de la CI d'Economia i Bon Govern per modificar l'Acord de
Carrera Professional dels empleats públics
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit textualment
diu:

ACTA DEL PLE

Tot això, sense perjudici del possible reajustament d’anualitats.
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IMPORT IVA INCLÒS
424.057,44 €
424.057,44 €
424.057,44 €
424.057,44 €
424.057,44 €
413.797,99 €

Codi Validació: 3PDDGXPY5ZAE9PYH9C63ST7HH | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 125

ANY
2021
2022
2023
2024
2025
2026

"I. En data 18 de novembre de 2020 es va emetre el següent informe amb proposta
de resolució:
‘Informe amb proposta de resolució que emet la tècnica d'Administració general
interina en relació amb la modificació de l'acord de carrera professional horitzontal
dels empleats públics de l'Ajuntament d'Inca
Antecedents de fet

4. En data 23 de juliol de 2020 per eliminar la condició d'antiguitat en el mateix lloc
de feina de 5 anys a l'Ajuntament d'Inca respecte del personal no fixo.
Consideracions
A part de l’aprovació d’aquestes modificacions puntuals que hem indicat, la
Comissió de Seguiment i Control de la Carrera Professional, arrel de l’experiència
adquirida en aquests anys des de la implantació de la Carrera Professional ha fet
feina en la modificació general d’aquest Acord per tal que aquest Acord de carrera
Professional sigui més ajustat a les necessitats dels empleats de l’Ajuntament
d’Inca.
Aquestes modificacions es basen en recollir les modificacions aprovades
anteriorment i en establir una estructura de l’acord més clarificadora on es
diferencien l’accés a la Carrera Professional, la progressió de nivell i el
manteniment del nivell assolit. També es fa una redacció del procediment més
detallada i s’estableix que la Comissió de Seguiment i Control es reunirà entre la
segona quinzena de desembre i la primera de gener de l’any següent per a valorar
el compliment dels requisits dels empleats.
D’altra banda, la modificació més rellevant és en relació amb el requisit de les
hores de formació a realitzar i consisteix en:
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3. En data 28 de maig de 2020 el Ple va aprovar una modificació de l’Acord per
incloure dins l'àmbit d'aplicació de la carrera professional el personal indefinit no
fixo i establir l’exempció d’haver d’acreditar el nombre d’hores mínim de formació
per a mantenir la carrera dins l’any de jubilació.

ACTA DEL PLE

2. En data 26 de setembre de 2019 el Ple va aprovar una modificació de l’Acord per
establir un nou període per a realitzar les hores de formació a acreditar i per a
presentar les sol·licituds per percebre el complement de Carrera Professional.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

1. El Ple de l'Ajuntament d'Inca en la seva sessió extraordinària de dia 22 de
novembre de 2018 va aprovar l'acord de la carrera professional horitzontal dels
empleats públics de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms. Aquest acord
ha sigut modificat posteriorment a la vista de noves circumstàncies que no s’havien
previst a l’Acord.

- Establiment d’una bonificació d’hores per als empleats amb una edat de 60 o més
anys que hauran de realitzar un mínim de 5 hores de formació o una jornada de
reciclatge dins l’any anterior al que compleixen aquesta edat.
- Establiment d’una borsa d’hores amb una validesa de tres anys des de la
realització el curs, o de cinc anys pel personal funcionari integrats en el grup AP i
pel personal laboral integrat en els grups V i VI sempre i quan realitzin 5 hores de
formació anuals per reciclar els seus coneixements.

1. OBJECTE.
Establir les bases per implantar la carrera professional horitzontal per tot el
personal funcionari tant de carrera com interí i laboral fix o temporal i laborals
indefinits no fixos de l’Ajuntament d’Inca.
La carrera professional horitzontal ve establerta com un dret dels empleats públics
a l'art. 16 del RDLEG 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut bàsic dels empleats públics.
La carrera horitzontal consisteix amb la progressió de graus, categories, esglaons o
altres conceptes anàlegs sense necessitat de canviar de lloc de feina i de
conformitat amb l'establert a la lletra b) de l'article 17 i 20.3 del mateix Estatut bàsic
de l’empleat públic.
La carrera horitzontal ha de contribuir, així mateix, a l’actualització i
perfeccionament de la qualificació d'aquest personal i a la millora de la prestació
del servei públic a l’Ajuntament de d'Inca.
2.- CARACTERÍSTIQUES.
1. És voluntària: correspon al personal inclòs dins l’àmbit d'aplicació decidir si
s'hi incorpora i el ritme de progressió als diferents nivells que la configuren,
tot complint els requisits establerts.
2. És personalitzada: els reconeixement del nivell té caràcter personal i
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‘ACORD DE LA CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT D'INCA

ACTA DEL PLE

Així, una vegada consensuades aquests modificacions de l’Acord de la Carrera
Professional en la Comissió de Seguiment i Control s’ha aprovat per la mesa
negociadora de personal funcionari i laboral de dia 18 de novembre de 2020, la
modificació de l’Acord de Carrera Professional que quedaria amb el següent
redactat:

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

- Establiment d’una nova valoració de les hores depenent si són d’aprofitament,
assistència o impartició.

individual i s'efectuarà considerant els mèrits presentats per la persona
interessada de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat.
3. És progressiva: com a regla general, l'accés als diferents nivells reconeguts
en la carrera professional s'efectuarà successivament i de nivell en nivell, de
tal manera que l'accés al nivell superior només s'assolirà si s'ha acreditat el
reconeixement del nivell immediatament inferior, llevat de la fase
extraordinària d'implantació.
4. És irreversible: el nivell reconegut té caràcter irrevocable i consolidat a tots
els efectes, llevat de l'aplicació de la sanció de demèrit que preveu l'article
96.1 del RDLEBEP.

7. És oberta: no té limitacions d’accés sempre que es compleixin els requisits
bàsics establerts i els criteris definits per obtenir cada nivell.
8. És homologable: s'han de dur a terme les actuacions que permetin l’accés al
sistema de carrera professional al personal que prové d'altres
administracions, d'acord amb els principis i els criteris d’homologació que es
determinin.

ACTA DEL PLE

6. És transparent: les eines del mesurament dels paràmetres i dels criteris que
s'hagin d’avaluar es basen en criteris objectius.
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5. És incentivada: el reconeixement de cada nivell està retribuït econòmicament
mitjançant el complement de caràcter fix i mensual corresponent.

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
3.1. Personal que ha de percebre la carrera professional.
Els empleats públics de l'Ajuntament de Inca són:
 Funcionaris de carrera i personal laboral fix.
 Funcionaris interins i personal laboral temporal que han accedit a la plaça
que ocupen per haver superat un procés selectiu realitzat pel propi
ajuntament o bé realitzat per altres administracions públiques per delegació
de l'Ajuntament, sempre respectant els principis constitucionals d’accés a la
funció pública.
 Funcionaris de la Policia Local amb situació de segona activitat, amb o
sense destinació.
 Personal laboral indefinit no fix.
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9. És independent del lloc o de la plaça que s'ocupi: obtenir un nivell de carrera
professional determinat o accedir a un altre no implica canviar el lloc de
treball ni l'activitat que el professional desenvolupa.

 El personal funcionari o laboral que hagi accedit a l’Ajuntament d’Inca amb
posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Acord, per mitjà del sistemes
ordinaris de provisió, sigui per concurs de mèrits o sigui per lliure designació,
se li reconeixerà la progressió aconseguida en el sistema de carrera
professional horitzontal de la seva administració d’origen, d’acord amb el
principi de reciprocitat i els criteris d’homologació que es determinin en els
convenis de conferència sectorial o d’altres instruments de col·laboració que
es puguin subscriure.
 Quant al personal en situació de comissió de serveis a altres
administracions, l’Ajuntament d’Inca promourà convenis pel reconeixement
de la carrera professional en aquelles administracions que la tinguin
implantada.

La carrera horitzontal s'estructura en quatre nivells, cadascun dels quals el
professionals han de romandre un període mínim de temps per adquirir les
competències necessàries per accedir al nivell superior.
El període mínim de serveis prestats per accedir a cada nivell són els següents:
10.
11.
12.
13.

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

Es consideren serveis prestats als efectes de requisits d’experiència prèvia d’accés
a la carrera professional horitzontal, els períodes de temps en situació de servei
actiu o en situació amb reserva de lloc de feina quant durant aquest termini
s’exerceixi un lloc del mateix cos o escala –i especialitats, si escau– o en una
categoria professional equivalent a qualsevol administració pública.
Nomes es podran acumular 4 nivells, en cas de promocionar verticalment i tenir les
condicions per assolir un nou nivell, s’haurà de renunciar a un dels anteriors.
També, es computen els serveis prestats en altres categories, cossos o escales i
especialitats, si escau o categoria professional.
A aquests efectes s'aplicaran els criteris ponderació del punt 9.
S’entendrà com a temps de treball efectiu mínim de permanència, el temps
transcorregut en alguna de les situacions administratives següents:

ACTA DEL PLE

4. ESTRUCTURA
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 Personal eventual.
 Personal d’alta direcció –no funcionari.
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3.2. Personal que no ha de percebre la carrera professional.

Servei actiu.
Serveis especials.
Serveis en altres administracions públiques.
Excedència voluntària per raó de violència de gènere, en els termes que
estableix l'art. 89.5 del TREBEP.
 Excedència per a cura de familiars.
 Excedència forçosa.
 Excedència especial que es regula en el Decret 5/2012.





L’obtenció del nivell dona dret al reconeixement d’aquest nivell.

La carrera professional s’implantarà, i es percebrà a compte la quantia
corresponent al grau o nivell de carrera que es reconegut inicialment, a partir de 1
de gener de 2019 amb el següent calendari:

70 % amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2020.
100 % amb efectes econòmics des de dia 1 de gener de 2021.
El personal funcionari i laboral que es jubili el 2019 o 2020 cobraran el 100 % a
partir del gener de 2019. Els que compleixen l'edat reglamentària de jubilació
forçosa el 2021, cobraran el 70 % a partir de gener de 2019 i el 100 % a partir de
2020

ACTA DEL PLE

40 % amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2019.
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5. CALENDARI D’IMPLANTACIÓ.

Les retribucions, en còmput anual, dels complements de carrera corresponents a
cadascun dels nivells assenyalats són les següents:
Personal
funcionari

Subgrup A1 Subgrup A2

Grup B

Subgrup C1 Subgrup C2 Altres grups

Personal
laboral

grup 0

grup I

grup II

grup III

grup IV

grups V i VI

3.000 €

2.500 €

2.250 €

2.000 €

1.750 €

1.500 €

6.000 €

5.000 €

4.500 €

4.000 €

3.500 €

3.000 €

9.000 €

7.500 €

6.750 €

6.000 €

5.250 €

4.500€

Nivell I
Nivell II
Nivell III
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6. COMPLEMENT RETRIBUTIU DE CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL

Nivell IV

12.000 €

10.000 €

9.000 €

8.000 €

7.000 €

6.000 €

Així mateix aquests nivells i aquestes retribucions per a cada grup o subgrup
s'estableixen igualment per al personal laboral, segons les categories equivalents
previstes al seu conveni col·lectiu.
El personal funcionari i laboral que es trobi inclòs a l’àmbit subjectiu d'aplicació
d'aquest acord, percebrà, amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2019, la
quantia corresponent en el grau o nivell de carrera professionals que tingui
reconegut.

El complement retributiu de la Carrera Professional quedarà integrat dins el sistema
retributiu dels empleats públics municipals, i en conseqüència estarà sotmès a les
actualitzacions que prevegi anualment la Llei pressupostària.
Personal laboral:
En compliment de la disposició transitòria segona del Conveni col·lectiu del
personal laboral de l'Ajuntament d'Inca, introduïda amb la modificació del conveni
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la seva sessió de dia 26 de setembre de 2019,
els treballadors que es jubilin dins el període comprès entre l'entrada en vigor de la
modificació del art. 16 bis del conveni i fins dia 31 de desembre de 2021 percebran
una ajuda econòmica, equivalent a l'import anual corresponent al nivell que hagi
assolit el treballador a la carrera professional en el moment de la seva jubilació,
sempre que dita jubilació sigui en motiu del compliment de l'edat legal de jubilació
forçosa i que no hagin prorrogat la permanència al servei actiu.
Aquesta mesura només és d'aplicació al personal laboral de l'Ajuntament d'Inca.
7. REQUISITS
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Quan el treballador/a es trobi en determinades situacions administratives, aquest
complement es percebrà amb la part proporcional que correspongui segon
estableix la normativa com s'han de percebre les retribucions. A tall d'exemple, si
un empleat públic es troba en situació d'excedència, suspensió de contracte, etc.,
aquest complement no es percebrà, o bé, si un policia es troba en situació de
segona activitat, es percebrà en el percentatge que li correspongui. Igualment, si un
treballador està gaudint d'una reducció de jornada, aquest complement es veurà
reduït amb la part proporcional.

ACTA DEL PLE

S’abonarà el complement de carrera professional mensualment mentre s’estigui
d'alta com a empleat públic a l’Ajuntament d'Inca.
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Esdevé necessari adaptar la despesa generada a les regles d’equilibri
pressupostari, estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera.

7.1. PER ACCEDIR A LA CARRERA PROFESSIONAL:
La primera adquisició de nivell es realitzarà en el nivell que pertoqui tenint en
compte els anys de serveis prestats segons allò establert al punt 4 i les hores de
formació determinades per assolir el corresponent nivell segons la taula d'hores
que figura al punt 8.

En cas de no acreditar totes les hores de formació necessàries per a accedir a la
carrera professional en el nivell que li correspondria segons els anys de perveis
prestats, s'assolirà un nivell inferior en funció de les hores de formació acreditades;
això sense perjudici que a l'any següent pugui accedir al nivell que correspongui si
acredita les hores de formació mínimes que s’exigeix en aquest nivell.
Durant l’any en què s’hagi obtingut un nivell de carrera professional, no serà
necessari realitzar formació per mantenir aquest nivell assolit. Però sí que serà
necessària realitzar formació durant aquest any per mantenir el nivell assolit i/o per
poder accedir a un nivell superior, si fos el cas, durant l’any següent, i així
successivament.

ACTA DEL PLE

Aquest accés a un nivell de la carrera es produirà en ocasió de la valoració
SEMESTRAL que realitzarà la Comissió de Seguiment i Avaluació en el període
comprès entre la segona quinzena de juny i la primera de juliol de l'any en curs i
entre la segona quinzena de desembre i la primera quinzena de gener de l'any
següent, sense perjudici dels efectes retroactius del seu abonament al moment de
la data de la sol·licitud, sempre que es compleixin els dos requisits. El seu
abonament es farà efectius dins l’any següent.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Es tindran en compte totes les hores de formació realitzades durant la vida laboral
a l’administració pública.

Desprès de l’adquisició d’un nivell es podrà passar al superior o superiors sempre
que s’acrediti reunir els requisits per accedir al nivell corresponent:
- Acreditar el temps de serveis prestat requerit per a cada nivell d’acord amb el punt
4:
S’hauran d’acreditar els serveis a l’Administració Pública amb indicació del
grup/nivell a què pertany per cada un dels dies pels quals ha prestat servei. S’haurà
d’indicar si es tracta de funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal
i que no està inclòs dintre del article 3.2.
- Acreditar les hores de formació necessària d'acord amb allò establert amb el punt
8:
Es tindran en compte totes les hores realitzades durant la vida laboral a
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7.2. PER PROGRESSAR DE NIVELL.

l’administració pública.
Aquest accés a un nivell superior es produirà en ocasió de la valoració
SEMESTRAL que realitza la comissió de seguiment i control en el període comprès
entre la segona quinzena de juny i la primera de juliol de l'any en curs, i entre la
segona quinzena de desembre i la primera quinzena de gener de l'any següent,
sense perjudici dels efectes retroactius en el seu abonament com es preveu en
aquest document, és a dir, els efectes es retrotrauran al moment en què es
compleixin els dos requisits (temps de serveis i acreditació de les hores de
formació). El seu abonament es farà efectius dins l’any següent.

Aquestes hores hauran d'estar realitzades entre l’1 de desembre de l'any anterior i
el 30 de novembre de l'any en curs, a no ser que s'utilitzi el romanent d'hores
d'acord amb el punt 8.6.
Als efectes de determinar si l'activitat formativa es troba dins aquests terminis es
tindrà en compte la data de finalització que figuri en el certificat d'aprofitament o
assistència.
La valoració del manteniment de nivell es realitzarà de manera SEMESTRAL per la
Comissió de Seguiment i Avaluació en el període comprès entre la segona
quinzena de juny i la primera de juliol de l'any en curs, i entre la segona quinzena
de desembre i la primera quinzena de gener de l'any següent, amb efectes
retroactius a 1 de gener de l'any en què s'hagi de mantenir el nivell, moment en què
es farà efectiu l’abonament.
8. REQUISIT: HORES DE FORMACIÓ
8.1. HORES PER A ACCEDIR I PROGRESSAR DE NIVELL
Per tenir accés a la carrera professional o per progressar de nivell s'hauran
d'acreditar com a mínim les hores que figuren en la següent taula:
TAULA DE LES HORES DE FORMACIÓ PER ACCEDIR A LA CARRERA
PROFESSIONAL I PER PROGRESSAR DE NIVELL.
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Per mantenir el nivell de carrera professional assolit, anualment s'haurà d'acreditar
el mínim d'hores que figura al punt 8, a la taula hores per a mantenir.

ACTA DEL PLE

7.3. PER A MANTENIR EL NIVELL ASSOLIT

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Durant l’any en què s’hagi obtingut un nivell de carrera professional, no serà
necessari realitzar formació per mantenir aquest nivell assolit. Però sí que serà
necessària realitzar formació durant aquest any per mantenir el nivell assolit i/o per
poder accedir a un nivell superior, si fos el cas, durant l’any següent, i així
successivament.
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Per mantenir el nivell assolit s'hauran d'acreditar com a mínim les hores que figuren
en la següent taula:
TAULA DE LES HORES ANUALS NECESSÀRIES PER A MANTENIR ELS
NIVELLS
Personal
funcionari

Subgrup A1 Subgrup A2
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8.3. BONIFICACIÓ D'HORES DE FORMACIÓ
Els treballadors/ores que compleixin l'edat legal de jubilació forçosa estaran
exempts d'haver d'acreditar les hores mínimes de formació disposades a la taula
anterior per a mantenir el nivell de carrera dins l'any de la jubilació. Per tant, no
serà necessari curs de formació l'any anterior al de jubilació per mantenir el nivell
de carrera, tot això sense perjudici que voluntàriament vulguin realitzar curos per
poder sol·licitar la progressió d'un nivell de carrera superior amb efectes de l'any de
jubilació.
No obstant això, sí serà necessari presentar la sol·licitud de manteniment del nivell
de carrera professional on comunicaran la seva propera jubilació dins l'any següent
i adjuntaran el document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que informi en
quina data, i/o edat de jubilació, compleix amb els requisits necessaris per tenir dret

ACTA DEL PLE

8.2. HORES PER A MANTENIR EL NIVELL.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Subgrup A1 Subgrup A2 Grup B
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Personal
funcionari

al 100 % de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva, essent
vàlid l’informe de simulació de jubilació emès per l’Institut Nacional de Seguretat
Social.
Per a aquells empleats que compleixin 60 o més anys dins l'any següent, serà
suficient que acreditin un mínim de 5 hores de formació o l'equivalent a una jornada
sobre aquelles matèries que l’Ajuntament consideri que es necessari realitzar un
reciclatge dels coneixements propis del lloc de feina per tenir dret a la percepció de
la carrera professional dins l’any que compleixen aquesta edat, 60 o més anys dins
l'any següent. En aquest cas, no seran d’aplicació els criteris de ponderació del
punt 8.7 referents a hores d’assistència, aprofitament o impartició.

Dit pla de desenvolupament de l’acompliment serà negociat amb la representació
sindical de la Mesa General Empleats Públics de l’Ajuntament i necessàriament
durà integrat un pla de formació extret de l’anàlisi de necessitats formatives o bé de
les accions formatives que l’ajuntament programarà cada any.
Així, l’Ajuntament establirà un Pla de formació específic per al personal municipal
acollit a la carrera professional fixant un mínim de temps de formació específica
que no podrà ser inferior a les hores que figuren en la taula d'hores anuals
necessaris per a mantenir els nivell.

ACTA DEL PLE

L’ Ajuntament podrà dissenyar un pla de desenvolupament de l’acompliment per a
garantir que els serveis públics municipals lliuren els serveis a través dels
treballadors municipals amb la màxima eficàcia i eficiència, eix vertebrador de la
carrera.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

8.4. PLA DE FORMACIÓ

A efectes de mantenir el nivell de carrera professional assolit, el període durant el
qual s’haurà de realitzar la formació serà del dia 1 de desembre de cada any i fins
al 30 de novembre de l'any següent, de forma que durant aquest període el
personal haurà d’haver completat la formació necessària per mantenir el nivell i així
poder cobrar el complement durant l’any següent.
Aquestes hores hauran d'estar realitzades entre l’1 de desembre de l'any anterior i
fins al 30 de novembre de l'any en curs, llevat que s'utilitzi el romanent d'hores
d'acord amb el punt 8.6.
Als efectes de determinar si l'activitat formativa es troba dins aquests terminis es
tindrà en compte la data de finalització que figuri en el certificat d'aprofitament o
assistència.
8.6. BORSA D'HORES DE FORMACIÓ
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8.5. TERMINI PER REALITZAR LA FORMACIÓ

Aquell treballador que durant el termini per realitzar la formació (d'1 de desembre a
30 de novembre de l'any següent) hagi realitzat un excés d'hores de formació,
podrà fer servir el sobrant per acreditar la formació dins els 2 exercicis següents.
Per fer ús del sobrant en aquests dos exercicis següents, haurà de sol·licitar
igualment el manteniment de la carrera professional indicant que compte amb
sobrant suficient per a mantenir el nivell de carrera i d'ofici se li tendrà en compte el
sobrant d'hores.

Als efectes de crear borses d'hores de formació es tendran en compte els certificats
d'aprofitament emesos des d'1 de gener de 2019. Aquests tendran una validesa de
3 anys, per tant, s’han pogut utilitzar dins l’any 2020, i es podran utilitzar dins l’any
2021 i 2022. Aquella formació realitzada dins l’any 2020 servirà per acreditar
formació i tenir dret a la carrera professional dins l’any 2021 i el seu sobrant es
podrà utilitzar dins l’any 2022 i 2023; i així successivament.
Per als empleats públics integrats dins els grups de classificació AP (personal
funcionari) i V i VI (personal laboral) que durant el termini per a realitzar la formació
(d'1 de desembre a 30 de novembre de l'any següent) hagin realitzat un excés
d'hores de formació, podran fer servir el sobrant per acreditar la formació dins els 4
exercicis següents, sempre i quant de manera anual acreditin un mínim de 5 hores
de formació sobre aquelles matèries que l’Ajuntament consideri que és necessari
realitzar un reciclatge dels coneixements propis del lloc de feina. Aquest sobrant
d’hores s’utilitzarà en els mateixos termes exposats anteriorment. En aquest cas,
no seran d’aplicació els criteris de ponderació del punt 8.7 referent a hores
d’assistència, aprofitament o impartició.
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A tall d'exemple si s'han realitzat 60 hores de formació entre 1 de desembre de
2019 i 30 de novembre de 2020 per poder mantenir la carrera professional dins
l'any 2021 i només són necessàries 10 hores, s'utilitzaran 10 hores per a mantenir
la carrera professional dins el 2021, unes altres 10 per a mantenir la carrera
professional dins l'any 2022 i unes altres 10 per a mantenir la carrera dins l'any
2023. Les hores sobrants una vegada passats aquests anys ja no es podran fer
servir en exercicis següents. De manera que l'any 2023 haurà de realitzar nova
formació per mantenir la carrera dins l'any 2024. Per a mantenir el nivell de carrera
durant els anys 2021, 2022 i 2023 haurà de sol·licitar el manteniment però no haurà
d'acreditar nova formació. Si és dona el cas que a pesar de tenir sobrant, l'any
2022 presenta 40 hores fetes dins l'any 2021, es perd el sobrant anterior, i es
parteix de les noves 40 hores.

ACTA DEL PLE

Si durant aquests dos exercicis següents en què el treballador té dret a fer ús del
sobrant d’hores, presentàs mitjançant registre d'entrada noves hores de formació
per a mantenir el nivell de carrera professional realitzades dins l'any en curs,
implicarà que el treballador renúncia al sobrant d'hores que té i es crearà una nova
borsa d'hores, de manera que no s'acumularan les hores, amb excepció que siguin
per completar el mínim d’hores anuals.

8.7. REQUISITS DE L'ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ
Se valoraran tots els cursos, jornades i tallers de formació certificats amb
aprofitament o assistència, impartits o promoguts per qualsevol administració
pública, universitat, escola d'administració pública, organitzacions sindicals,
col·legis professionals, centres de formació reconeguts o entitats homologades per
l'administració corresponent, autonòmica o estatal.
No es valoraran aquells certificats que no indiquin les hores de duració o crèdits de
l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària o superació
d'assignatures d'un estudi acadèmic o universitari.

La formació es valorarà amb els següents criteris de ponderació segons si el
certificat acredita assistència, aprofitament o impartició:
-Per cada hora d’assistència es valorarà com a 1 h de formació.
-Per cada hora d’aprofitament es valorarà com a 1,5 h de formació.
-Per cada hora d’impartició es valorarà com 2 h de formació.
Aquestes hores no es podran acumular per al mateix curs.

ACTA DEL PLE

Si el certificat acreditatiu del curs no indica hores, però indica crèdits, es valorarà a
raó de 25 hores per a cada crèdit ECTS i a 10 hores per als crèdits tradicionals.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Si un certificat d'assistència acredita una assistència menor del 80 % de les hores
del curs o mòduls en què s’estructura el curs no es valorarà.

No acreditar el compliment del requisit de la formació, ja sigui mitjançant
presentació de la documentació justificativa o bé indicant l'activitat formativa
realitzada dins un pla de formació municipal, comportarà la suspensió del
complement de carrera professional per al personal afectat, llevat que
d'incompliment sigui per causes de força major, que s’hauran de constatar per part
de la Comissió de Seguiment i Avaluació en el document d’avaluació de
l’acompliment preceptiu.
En cas que se suspengui el complement de carrera professional s’obrirà un
procediment administratiu, amb audiència de l’interessat i dels representants del
personal, als efectes de ratificar o no la suspensió del pagament de la carrera.
Si es ratifica la suspensió el funcionari deixarà de percebre el complement durant
l’any següent.
Si durant aquest any següent acredita la deguda formació, podrà tornar a percebre
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8.8. INCOMPLIMENT DEL REQUISIT DE FORMACIÓ

el complement de carrera professional a l'altre any següent, però sense que en cap
cas tingui dret a percebre el complement deixat de percebre.
9. CRITERIS DE PONDERACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS.
Per a aquell personal que compti amb serveis prestats a distints grups
professionals s’aplicarà una regla de ponderació d’aquests serveis a l’efecte de
determinar la seva inclusió a un o altre nivell dins el grup professional en què presta
servei en l’actualitat.

Com a C1

Com a C2

Com a E/AP

1

0.8

0.7

0.6

0.5

Dies prestats per personal de cossos i escales del grup A2/B o del seu equivalent
del personal laboral.
Com a A1

Com a A2/B
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1

1

0.8
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Dies prestats per personal de cossos i escales del grup C1 o del seu equivalent del
personal laboral.
Com a A1

Com a A2/B
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1

1

1
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Dies prestats per personal de cossos i escales del grup C2 o del seu equivalent del
personal laboral.
Com a A1

Com a A2/B
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Com a C2

Com a E/AP

1

1

1

1

0.8

10. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA PERCEPCIÓ DEL COMPLEMENT DE
CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Com a A2/B
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Com a A1

ACTA DEL PLE

Dies prestats per personal de cossos i escales del grup A1 o del seu equivalent del
personal laboral.

10.1. Inici del procediment.
El procediment d’accés als diferents nivells que integren la carrera professional
horitzontal s’inicia d’ofici per l’òrgan competent.
10.2. Presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds d'accés a la carrera professional, de manteniment del nivell assolit o
de progressió a un nivell superior junt amb l'acreditació de la formació es podran
presentar presencialment mitjançant registre d'entrada o bé mitjançant els tràmits
externs creats per a cada tipus de sol·licitud a la seu electrònica, entre dia 1 de
gener i 15 de desembre de l’any corresponent.

En el cas que la formació acreditada per l'empleat públic en la seva sol·licitud
consisteixi en una activitat formativa realitzada dins el marc del Pla de Formació
anual de l'Ajuntament, no serà necessari adjuntar la documentació que la justifiqui,
no obstant això, sí que s'haurà d'indicar detalladament en la instància el nom del
curs, hores realitzades i Pla de Formació anual dins el qual s'ha realitzat als efectes
que l'Administració faci les comprovacions oportunes.
10.3. Avaluació dels requisits.
La Comissió de Seguiment i Avaluació de la Carrera professional es reunirà entre
la segona quinzena de juny i la primera de juliol de l’any en curs i entre la segona
quinzena de desembre de l'any en curs i la primera quinzena de gener de l'any
següent per fer la valoració i comprovació del compliment dels requisits acreditats
en les sol·licituds.
A tal fi, s’incorporarà informe emès per part del departament d'Organització Laboral
i Funció Pública, en què s'informarà de l'acreditació o no dels requisits presentats
per cada treballador en la seva sol·licitud.
10.4. Aprovació per Junta de Govern.
Una vegada aprovat per la Comissió de Seguiment i Avaluació s'elevarà a
aprovació de la Junta de Govern la relació de treballadors que accedeixen a la

Codi Validació: 3PDDGXPY5ZAE9PYH9C63ST7HH | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 125

S’hauran d’acreditar els serveis a l’Administració pública amb indicació del
grup/nivell a que pertany per cada un del dies pel que ha prestat servei. S’haurà
d’indicar si es tracta de funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal
i que no està inclòs dintre de l’article 3.2.

ACTA DEL PLE

A les sol·licituds s'haurà d'acreditar el temps de serveis prestats i la formació en els
termes indicats anteriorment.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Una vegada reglamentada la relació electrònica dels empleats públics amb
l'administració només es podrà presentar la petició mitjançant la seu electrònica.

carrera professional, progressen de nivell i mantenen el nivell assolit, així com la
relació de peticions desestimades, o suspensions de la percepció del complement.
El procediment ha de tenir una durada màxima de un any i finalitza amb la resolució
motivada del Batle o de la Junta de Govern, segons pertoqui. Contra aquesta
resolució es pot interposar un recurs d’acord amb la normativa aplicable.
11. ÒRGANS DE VALORACIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL

PRIMERA. Es crearà un reglament regulador de la formació on la Comissió de
Seguiment i Control regularà totes aquelles incidències que vagin sorgint.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA. La implantació inicial dels nivells de carrera professional dels Empleats
Públics de l’Ajuntament d'Inca, que donaran dret a percebre els pagaments a
compte en caràcter retroactiu a 01/01/2019, serà una vegada aprovat el Pressupost
Municipal de l’Ajuntament, si la data d’entrada en vigor del pressupost fos posterior
a 1/01/2019
SEGONA. Per accedir a nivell de carrera professional a efectes de dia 01/01/2019
s'hauran de presentar els requisits (formació i antiguitat) mitjançant registre
d'entrada abans de 15 de gener de 2019, amb efectes econòmics a partir de
01/01/2019. Es consideraran tots aquells cursos de formació acreditats amb
anterioritat al dia 31 de desembre de 2018. Per mantenir el nivell assolit de la
carrera professional l'any 2020 es tendran en compte els cursos realitzats entre 1
de gener i 30 de novembre de 2019.
TERCERA. Amb motiu, durant l’any 2019, de la primera aplicació d’aquest acord de
carrera professional, els anys que superin el mínim per arribar a un determinat
nivell però no permetin l’obtenció del següent, seran computats en el seu dia en els
efectes d’obtenir aquest nivell superior.
QUARTA. El present acord podrà esser revisat anualment a instància de qualsevol
de les parts.’
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ACTA DEL PLE

El òrgan competent per proposar al òrgan municipal competent l’aplicació dels
acords sobre carrera professional serà la Comissió de Seguiment i Avaluació, la
qual estarà formada de manera equitativa entre administració i representació dels
treballadors, aquests darrers amb l’equivalència a la representació a la Mesa
General d’Empleats Públics.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

L’òrgan de representació del personal competent per proposar al òrgan municipal
que pertoqui la modificació dels presents acords serà la Mesa General d’Empleats
Públics.

Conclusió
Vist que aquests modificacions suposen una millora de l’Acord de la Carrera
Professional i que s’han seguit els tràmits establerts per a la seva modificació,
havent-se aprovat a la Mesa General de Negociació de dia 18 de novembre de
2020, la que subscriu INFORMA FAVORABLEMENT la modificació de l'Acord de la
carrera professional en els termes abans exposats i en conseqüència formula les
següents PROPOSTES D’ACORD:
Primer. Modificar l'Acord de la carrera professional horitzontal aprovat pel Ple de 22
de novembre de 2018 en els termes abans exposats.

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
13. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per
rectificar el complement específic dels llocs de treball de la Policia Local
integrats en el grup C2

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: setze (16) vots a favor dels
grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears, Vox Actúa Baleares Inca, Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca i
Unides Podem; i cinc (5) vots d'abstenció dels grups municipals del Partit Popular i
Independents d'Inca-INDI.

ACTA DEL PLE

Segon. Elevar al Ple la seva aprovació."

"I. En data 18 de novembre de 2020 es va emetre el següent informe amb
proposta de resolució:
‘Informe amb proposta de resolució que emet la tècnica d’Administració general
interina en relació a la modificació del complement específic dels llocs de policia
integrats en el grup de classificació C2.
1. FETS
En data 30 d’octubre de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar
inicialment la modificació de la relació de llocs de treball i annex econòmic del
personal funcionari mitjançant adequació retributiva singular i excepcional del
complement específic de la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca, publicat al
BOIB núm. 191 de 7 de novembre de 2020, i actualment en període d’exposició
pública.
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Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:

El contingut d’aquesta adequació retributiva és el següent:
A. Increment del complement específic del lloc de treball dels policies locals per
haver actualitzat la valoració del complement específic de tots els llocs de feina
de la Policia Local, i per haver valorat la nocturnitat respecte dels policies
adscrits a la Unitat Nocturna que no s’havia valorat anteriorment, amb un cost
total anual de 265.162,28 euros.
B. Increment del complement específic del lloc de treball dels policies locals
mitjançant components variables que no s'havia valorat anteriorment:

Amb posterioritat a l’aprovació inicial pel Ple de la modificació de la relació de
llocs de treball i annex econòmic del personal funcionari mitjançant adequació
retributiva singular i excepcional dels complements específics de la Policia
Local, s’ha detectat que per error el Decret de batlia núm. 2020000112 no recull
el complement específic del lloc de feina de Policia (nocturn, torns i gabinet)
integrat dins el grup C2, sinó que sense distingir entre els diferents grups,
resulta que els complements específics que figuren en aquest decret
corresponen únicament al lloc de feina de Policia integrat dins el grup C1.
És a dir, a la Relació de Llocs de Treball figuren els llocs de policia (nocturn,
torns i gabinet) integrats al grup C1 i els llocs de policia (nocturn, torns i gabinet)
integrats en el grup C2. Això es deu a que la Llei 6/2005 de 3 de juny de
coordinació de policies locals de Illes Balears, derogada per la Llei 4/2013 de 17
juliol, va fixar uns nous grups de classificació dels policies locals exigint per a
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Així, es varen aplicar aquests coeficients correctors damunt els complements
específics de la Policia Local aprovats pel Decret de batlia núm. 2020000112 de
dia 24 de gener de 2020, mitjançant el qual es va aprovar l'increment de les
retribucions del personal funcionari de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2020 en un
percentatge d'un 2 % respecte a les vigents a 31/12/2019.
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Quant a l’actualització del complement específic, una vegada valorats de manera
objectiva els factors que es ponderen en el complement específic, es va
considerar, i així figura explicat en el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Economia i Bon Govern aprovat pel Ple de 30 d’octubre de 2020, (punt 5.1.D)
que la manera de correcció del complement específic més equitativa era mitjançant
l’aplicació de coeficients correctors damunt el complement específic tenint en
compte la categoria, ja que els factors valorats (especial dificultat tècnica, major
complexitat,...) s’han incrementat en el mateix nivell dins cada unitat (Gabinet,
torns, Nocturn).

ACTA DEL PLE

a) Per la prestació de serveis en caps de setmana, amb una previsió d’un cost
anual de 92,223,92 euros.
b) Per la prestació de serveis en dies festius taxats de Nadal, amb una previsió
d’un cost anual de 3.202,39 euros.

cada grup la titulació que li corresponia segons la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública.

Pel fet de continuar integrats dins el grup C2, a aquests dues places els hi
correspon unes retribucions bàsiques inferiors en comparació a la resta de les
places que ja estan integrades dins el grup C1 mentre que els seu complement
específic és superior, perquè atès que no ascendeix a un grup superior de
titulació no es va procedir a cap absorció sobre el complement específic, mentre
que tal com explicàvem al Dictamen i en compliment del que disposa la Llei
6/2005, la integració dins un grup superior va dur implícit una reducció del
Complement específic:
Llocs de feina
Policia torns C1
Policia nocturn C1
Policia gabinet C1
Policia torns C2
Policia nocturn C2
Policia gabinet C2

Retribucions
bàsiques 2020
781,39
781,39
781,39
650,33
650,33
650,33

Complement
2020
519,41 €
468,45 €
468,45 €
681,21 €
630,25 €
630,25 €

especific

Aquesta omissió del complement especific dels llocs de policia integrats dins el
grup C2 que es fa en el decret de batlia de 24 de gener de 2020, s’ha traslladat
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2. ACTUALITZACIÓ DELS LLOCS DE FEINA DELS POLICIES INTEGRATS
DINS EL GRUP C2
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De conformitat amb allò disposat a la Llei 6/2005, l’Ajuntament d’Inca va
realitzar diversos procediments d’integració en els nous grups de titulació
mitjançant els quals va integrar de forma plena en el grup C (actualment C1) a
tots els policies de l’Ajuntament d’Inca que estant en servei actiu varen acreditar
els requisits de titulació exigits. No obstant això, va resultar que dos policies no
varen acreditar aquesta superior titulació per cap dels mitjans establerts a la Llei
i en conseqüència no es varen integrar en el nou grup i actualment es troben
ocupant dues places de policia C2 (l’antic D) amb la consideració d’‘a extingir’
tal com marca la llei, per això a la relació de llocs de feina hi ha aquestes places
que haurien d’haver estat relacionades en el Decret 112

ACTA DEL PLE

Als efectes d’integrar a aquells policies en actiu, aquesta llei va disposar que
aquells funcionaris policies que acreditessin estar en possessió de la titulació
corresponent quedarien integrats dins els nous grups de titulació. Per aquells
que no tenguessin la titulació, la mateixa Llei establia altres vies per poder
integrar-se dins el nou grup dins un termini de 4 anys. Respecte d’aquelles
funcionaris que en el termini de 4 anys no aconseguissin acreditar el requisit de
la titulació passarien a la situació d’‘a extingir’ en els seus respectius grups de
titulació, i mantindrien només els efectes econòmics i l'evolució de les
retribucions dels nous grups creats en la present llei.

en el Dictamen quan s’han aplicat els coeficients correctors per fer l’actualització
del complement específic; ja que si bé la valoració que es fa dels distints factors
que pondera el complement específic és d’aplicació a tots els llocs de la Policia
Local amb independència del grup en el qual estan integrats, només s’ha aplicat
l’actualització respecte dels complements específics que figuraven en el decret.
Per tant, l’actualització del complement específic no s’ha realitzat respecte dels
llocs de feina de Policia integrats dins el grup C2.

Llocs de feina

C. Específic actualitzat

C. Específic actualitzat
(14 mesos)

POLICIES NOCTURN C2

1.068,25

14.955,47

POLICIES TORNS C2

909,75

12.736,51

POLICIES GABINET C2

836,37

11.709,15

3. MESA DE NEGOCIACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT
D’INCA
En compliment dels art. 34 i 37.1.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic –TREBEP–, s’ha aprovat a la mesa de negociació del personal funcionari
de l’Ajuntament d’Inca en la seva sessió extraordinària i urgent celebrada dia 18
de novembre de 2020 l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de
feina i annex econòmic de l’Ajuntament d’Inca mitjançant l’adequació retributiva
de caràcter singular i excepcional consistent en l’increment del complement
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Així, una vegada actualitzat el complement específic i integrada la nocturnitat
dins aquest complement respecte dels policies de la unitat nocturna, en els
mateixos termes com es va explicar en el Dictamen, es proposa la següent
adequació retributiva dels complements específics dels llocs de policia integrats
dins el grup C2:
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D’altra banda, tampoc resulta aplicable el coeficient corrector utilitzat en
l’actualització dels complements específics dels Policies del grup C1, ja que
prenent de punt de partida un import de complement superior donaria lloc a una
diferencia significativa entre els policies de la mateixa unitat, per tant, el criteri
més just és actualitzar el complement específic d’aquests policies C2 de manera
proporcional a com s’ha fet amb els seus equivalents de grup C1. És a dir, fer
l’actualització del complement específic segons allò acordat respecte dels
policies C1 però mantenint la mateixa diferencia retributiva existent actualment
que és de 161,80 euros mensuals.

ACTA DEL PLE

Davant això, i per a donar cobertura legal a aquesta retribució complementària
que perceben dos policies del grup C2 s’ha de procedir a esmenar aquest error,
ja que s’han de respectar les retribucions que perceben aquestes policies, les
quals es veuran reduïdes si s’apliquen les modificacions aprovades a tots els
policies sense tenir en compte el grup de classificació en el qual estan integrats.

específic dels llocs de treball dels policies locals integrats dins el grup de
classificació C2, en els termes que exposats en aquest informe.
4. CONCLUSIÓ

Llocs de feina

C. Específic actualitzat

C. Específic actualitzat
(14 mesos)

POLICIES NOCTURN C2

1.068,25

14.955,47

POLICIES TORNS C2

909,75

12.736,51

POLICIES GABINET C2

836,37

11.709,15

SEGON. El complement específic no és consolidable, de manera que si en
qualque moment les funcions i/o característiques del lloc de treball, que ara
motiven l'increment del complement específic deixen d'estar assignades al lloc
de treball que ara es modifica, suposarà una nova modificació del complement
específic per adaptar-lo a les noves funcions, encara que això suposi una minva
d'aquest mateix complement. És a dir, es farà una nova valoració de les
funcions del lloc de feina i una requalificació del lloc de feina.
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PRIMER. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball i l'annex
econòmic de personal mitjançant l’adequació retributiva de caràcter excepcional
i singular consistent en incrementar el complement especific dels llocs de feina
de policia integrats en el grup C2 en els termes que s’han exposat en aquest
informe i en el Dictamen de la Comissió d’Economia i Bon Govern aprovat pel
Ple de 30 d’octubre de 2020, i en conseqüència, incorporar les modificacions
efectuades en les Relació de llocs de feina:
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Per això, essent d’aplicació, en tot allò que no contradiu el contingut d’aquest
informe, el Dictamen de la CI d’Economia i Bon Govern aprovat pel Ple de 30
d’octubre de 2020, la que subscriu INFORMA FAVORABLEMENT la modificació
de la relació de llocs de treball i annex econòmic mitjançant l’adequació
retributiva de caràcter excepcional i singular dels llocs de feina de la Policia
Local integrats dins el grup C2 ‘a extingir’ i en conseqüència emet la següent
PROPOSTA D’ACORDS:

ACTA DEL PLE

Vist que el decret de batlia de 24 de gener de 2020 no contempla el
complement específic dels llocs de Policia integrats en el grup C2, i que en
conseqüència la modificació de la relació de llocs de treball i annex econòmic
del personal funcionari mitjançant adequació retributiva singular i excepcional
del complement específic de la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca aprovada
inicialment pel Ple de 30 d’octubre de 2020 acusa del mateix error d’omissió,
s’ha de procedir a la rectificació d’aquell d’acord per donar cobertura legal a les
retribucions que actualment perceben els policies integrats en el grup C2 i per
evitar un perjudici d’aquests empleats si s’aplica l’actualització del complement
específic sense diferenciar entre diferents grups de classificació.

De la mateixa manera, la percepció del corresponent complement, fix o variable,
vendrà condicionat al fet que el funcionari estigui adscrit al lloc de feina que
tengui aquest complement. En conseqüència, un canvi de lloc de feina a una
unitat distinta implicarà que es deixarà de percebre el complement específic del
lloc d’origen i passarà a cobrar el complement específic del lloc que
efectivament ha passat a ocupar.

QUINT. Elevar aquesta proposta per a la seva aprovació al Ple."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: dinou (19) vots a favor dels
grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les
Illes Balears, Partit Popular, Vox Actúa Baleares Inca, Ciudadanos-Partido para
la Ciudadanía-Inca i Unides Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal
d’Independents d'Inca-INDI.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
14. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per
ampliar els supòsits d'excepcionalitat per cobrar els empleats públics els
complements de la prestació d'incapacitat laboral
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
"I. En data 18 de novembre de 2020 es va emetre el següent informe amb
proposta de resolució:
‘Informe proposta que emet la tècnica d’Administració general interina en relació
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Això no obstant, una vegada hagi esdevingut definitiu segons l’art. 169 TRLHL,
el complement variable retributiu de la prestació de serveis en cap de setmana
(apartat 6.1) es percebrà amb efectes de dia 16 de juliol de 2020 segons allò
acordat a la mesa negociadora de personal funcionari.

ACTA DEL PLE

QUART. En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats restaran
elevats a definitius i tendran efectes d’acord amb allò establert a l’art. 169.4 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora d’hisendes locals, de manera que aquests acords entraran en
vigor una vegada que s’hagi publicat la seva aprovació definitiva en el BOIB.
Dels acords definitivament aprovats se’n remetrà còpia a l’Administració de
l’Estat i a l’Administració Autonòmica.
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TERCER. Que l'anterior modificació de l'annex econòmic de personal de
l'Ajuntament d'Inca s'exposi al públic d'acord amb la normativa vigent als efectes
de reclamacions.

als complements retributius a percebre pels empleats públics en situació de
baixa per incapacitat temporal
Antecedents de fet
1. En data 14 de juliol de 2012 es va publicar al BOE núm. 168 el Reial decret
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat. En el seu art. 9 regula les prestacions
econòmiques a percebre pels empleat públics en situació d’incapacitat temporal.

5. En data 22 d’abril de 2015 la mesa negociadora de personal de personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms
acorda l’ampliació de dels supòsits d’excepcionalitat en els quals l’Ajuntament
d’Inca abonarà el complement de la prestació d’incapacitat temporal del 100 %
de les retribucions.
6. En data 25 de novembre de 2019 la mesa negociadora de personal funcionari
i laboral de l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms acorda
l’ampliació dels supòsits d’excepcionalitat en els quals l’Ajuntament d’Inca
abonarà el complement de la prestació d’incapacitat temporal del 100% de les
retribucions.
7. En data 18 de novembre de 2020, la mesa negociadora de personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Inca ratifica els acords de la mesa de 25 de
novembre de 2019 quant a l’ampliació dels supòsits d’excepcionalitat i acorda
vies alternatives per la justificació de trobar-se en un d’aquests supòsits
d’excepcionalitat.
Consideracions jurídiques
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4. En data 30 de novembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament, previ acord a la
mesa negociadora de personal de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament
d’Inca i dels seus organismes autònoms de 23 d’octubre de 2012, va aprovar el
dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda per modificar el règim dels
complements de les baixes per incapacitat laboral del personal.
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3. En data 19 de juliol de 2012 es va publicar al BOE núm. 172 una correcció
d’errors de l’art. 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

ACTA DEL PLE

2. En data 28 de setembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament d’Inca, previ acord a
la mesa negociadora de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Inca i
dels seus organismes autònoms de 24 de setembre de 2012, va aprovar la
proposta de batlia per a complementar les prestacions que percep el personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms amb
els límits establerts al Reial decret llei 20/2012

Arrel de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
el Ple de 28 de setembre de 2012, prèvia negociació sindical, va aprovar la
proposta de batlia per a complementar les prestacions que percep el personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms amb
els límits establerts al Reial decret llei 20/2012.

a. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comuns
(malaltia comuna o accident no laboral):
 Si es produeix hospitalització o intervenció quirúrgica, i període de
convalescència posterior, el 100 % de les retribucions fixes periòdiques
abonades en el mes anterior al de la IT. En el cas del personal funcionari
s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el complement de
productivitat però excloent les retribucions per hores extres. En el cas del
personal laboral s’inclouen els conceptes fixos mensuals de productivitat,
activitat i gratificacions extres però s’exclouen tots els conceptes
mensuals variables d’hores extres, conducció, toxicitat, nocturnitat i
festivitat.
 Si no es produeix hospitalització o intervenció quirúrgica:
 Del dia 1r al 3r de baixa: el 50 % de les retribucions fixes periòdiques
abonades en el mes anterior al de la IT. En el cas del personal funcionari
s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el complement de
productivitat però excloent les retribucions per hores extres. En el cas del
personal laboral s’inclouen els conceptes fixos mensuals de productivitat,
activitat i gratificacions extres però s’exclouen tots els conceptes
mensuals variables d’hores extres, conducció, toxicitat, nocturnitat i
festivitat.
 Del dia 4t al 20è de baixa: el 75 % de les retribucions fixes periòdiques
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‘PRIMER. L’Ajuntament d’Inca abonarà a partir del dia 15 d’octubre de 2012 al
personal funcionari i al personal laboral de l’Ajuntament d’Inca i dels seus
organismes autònoms els següents complements de la prestació d’IT:

ACTA DEL PLE

En conclusió, actualment els complements a percebre pels empleats públics de
l’Ajuntament d’Inca segons els acords plenaris aprovats sobre la matèria és la
següent:
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En data 19 de juliol de 2012 es va publicar al BOE núm. 172 una correcció
d’errors del Reial decret llei 20/2012 que afectava a l’art. 9.2.1ª, concretament al
complement a percebre a partir del dia 21è de trobar-se en situació de baixa.
Davant aquesta modificació i prèvia negociació sindical el Ple de 30 de
novembre de 2012 aprovar la modificació de l’acord del Ple de 28 de setembre
de 2012.

abonades en el mes anterior al de la It. En el cas del personal funcionari
s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el complement de
productivitat però excloent les retribucions per hores extres. En el cas del
personal laboral s’inclouen els conceptes fixos mensuals de productivitat,
activitat i gratificacions extres, però s’exclouen tots els conceptes
mensuals variables d’hores extres, conducció, toxicitat, nocturnitat i
festivitat.

SEGON. L’Ajuntament d’Inca abonarà el complement de la prestació
d’incapacitat temporal del 100 % de les retribucions fixes periòdiques, tal com
estan detallades anteriorment, al personal funcionari i al personal laboral de
l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms, en els següents supòsits
excepcionals d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes:
Processos oncològics.
Malalties comunes que sigui derivada de la situació d’embaràs.
Infarts cerebrals.
Infarts de cor.
Trasplantaments d’òrgans vitals.
Accident amb politraumatismes.
Malalties infectocontagioses greus.
Malalties psíquiques o neurològiques greus.
Malalties sistèmiques o multiorgàniques (esclerosi múltiple, lupus i
psoriasis greu).
 Altres similars o anàlogues.’










Ara bé, amb posterioritat als acord de Ple que hem assenyalat anteriorment,
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b. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències
professionals (accident de treball o malaltia professional), la prestació
reconeguda per la Seguretat Social, serà complementada durant tot el
període de duració d’aquesta, fins al 100 % de les retribucions fixes
periòdiques que vengui percebent aquest personal en el mes anterior al
de la IT. En el cas del personal funcionari s’inclouen el conceptes salarials
fixos inclòs el complement de productivitat, però excloent les retribucions
per hores extres. En el cas del personal laboral s’inclouen els conceptes
fixos mensuals de productivitat, activitat i gratificacions extres, però
s’exclouen tots els conceptes mensuals variables d’hores extres,
conducció, toxicitat, nocturnitat i festivitat.

ACTA DEL PLE

 Des del dia 21è de baixa: el 100 % de les retribucions fixes periòdiques
abonades en el mes anterior al de la IT. En el cas del personal funcionari
s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el complement de
productivitat però excloent les hores extres. En el cas del personal laboral
s’inclouen els conceptes fixos mensuals de productivitat, activitat i
gratificacions extres però s’exclouen tots els conceptes mensuals
variables d’hores extres, conducció, toxicitat, nocturnitat i festivitat.

dins el marc d’altres negociacions sindicals es va aprovar a la mesa
negociadora de personal funcionari i laboral de 22 d’abril de 2012 l’ampliació
dels dies de permís per absència per malaltia o accident que no donen lloc a
incapacitat temporal a 8 dies naturals dins l’any natural (abans eren 4 dies), dels
quals 3 és poden gaudir correlatius, i l’ampliació dels supòsits recollits al punt
segon de l’acord de Ple de 28 de setembre de 2012.
Aquests acords es recullen en un document signat pels representants dels
treballadors i de l’Administració, el qual transcrivim a continuació. Ara bé,
aquests acords d’ampliació no s’han aprovat posteriorment per cap òrgan de
govern, la qual cosa, d’acord amb l’art. 38.3 del TREBEP és necessari perquè
tenguin validesa i eficàcia.

Codi Validació: 3PDDGXPY5ZAE9PYH9C63ST7HH | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 125

 Accidents no laborals amb resultat de fractura única o múltiple,
contusions, lesions de lligaments sense hospitalització i/o que requereixin
immobilització i/o repòs domiciliari prescrit per un facultatiu.
 Els processos que tinguin l’inici durant la gestació, encara que no suposin
una situació de risc, i duran la lactància (fins ara només estaven incloses
aquelles derivades de la situació d’embaràs).
 Els processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de
quimioteràpia.
 Les malalties infectocontagioses següents: varicel·la, herpes zòster, la
tuberculosis, l’hepatitis, diarrea infecciosa aguda i gastroenteritis
infecciosa aguda i altres.
 Processos gripals, només en el cas de personal de la Residència Miquel
Mir* i de l’Escoleta Municipal Toninaina, arran del perill de contagi a
persones de grup de risc.
 Cardiopaties agudes o reaguditzacions d’aquestes d’origen isquèmic
(angina de pit, infart de miocardi...) i similars.
 Endocrinopaties: descompensacions de caràcter greu de les patologies
hormonals.
 Processos osteomusculars que generen baixa mèdica amb prescripció de
repòs domiciliari.
 Malalties i trastorns mentals en les quals el facultatiu prescrigui la
inactivitat laboral temporal.
 Malalties recollides a l’annex (Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per
l’ampliació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la
prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra
malaltia greu).

ACTA DEL PLE

- L’ampliació dels supòsits excepcionals d’incapacitats temporals derivades de
contingència comú en els quals s’aboni el complement de la prestació d’IT del
100 % retribucions fixes periòdiques, incloent els següents supòsits.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

‘Ampliació del permís per absència per malaltia o accident, (indisposició) a 8
dies per any, a justificar amb el corresponent document mèdic justificatiu.

Que perquè el reconeixement del complement de les retribucions es pugui fer
efectiu no sigui necessari un informe facultatiu per tal de garantir la protecció de
dades confidencials del/a treballador/a, i que l’Ajuntament accepti com a
document acreditatiu la declaració jurada del/a treballador/a que es troba en un
d’aquests supòsits excepcionals.’

D’altra banda, a la vista de la disp. addic. 54ª de la Llei de Pressuposts
Generals de l’Estat de l’any 2018 (LPGE 2018) s’han reprès novament les
negociacions sindicals sobre aquest tema arribant a un acord en la mesa
negociadora de personal funcionari i laboral de dia 25 de novembre de 2019
d’ampliar dels supòsits d'incapacitats temporals derivats de contingències
comuns en les quals s'abonarà el complement de la prestació d'IT del 100 % de
les retribucions fixes periòdiques. Aquests nous supòsits són els següents:
- Processos i malalties víriques.
- Malalties bucodentals.
- Malalties i/o lesions oculars.
- Malalties del sistema digestiu que generin baixa metge.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Ara bé, pel que fa a la declaració jurada del treballador, com a únic mitjà de
justificar trobar-se inclòs dins un d’aquells supòsits, es considera que no és un
mitja vàlid i si el que es pretén és salvaguardar la intimitat del treballador és
proposen com alternatives la presentació d’un certificat model a signar pel
metge on només s’indicarà que el treballador es troba dins un dels supòsits que
es contemplen en el mateix certificat.
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Aquesta ampliació dels dies d’absència per malaltia o accident que no donen
lloc a IT i l’ampliació dels supòsits consta a la circular informativa de personal
2/2013. Vist que el contingut d’aquest acord d’ampliació s’ha respectat i s’ha
aplicat a pesar del que hem assenyalat sobre la seva validesa i eficàcia, i que es
voluntat de l’actual equip de govern la seva aprovació, es oportú elevar a Ple la
modificació de l’acord plenari de 28 de setembre de 2012 i incloure aquesta
ampliació aprovada dins el marc de les negociacions realitzades a la mesa de
22 d’abril de 2012. Quant a l’ampliació dels dies d’absència per malaltia o
accident que no donen lloc a IT aclarir que s’ha ampliat el nombre de dies
naturals dins l’any, però la regulació es manté tal com està previst a la circular
núm. 2/2013.

ACTA DEL PLE

* A la Proposta d’acord s’elimina la referència a la Residència Miquel Mir ja que
no es presta el servei i no hi ha personal adscrit arrel de l'assumpció de la
titularitat i gestió del centre i servei Residència Miquel Mir i la subrogació del
personal adscrit al centre per part del Consell de Mallorca. L’Organisme
autònom Residència Miquel Mir es va dissoldre i liquidar amb efectes de dia 1
de gener de 2020.

- Malalties i processos infecciosos.
En aquesta mesa també es va aprovar el certificat a signar pel metge que hem
explicat abans i que tendria el següent contingut:
‘CERTIFICAT MÈDIC A EFECTES DEL RECONEIXEMENT DEL
COMPLEMENT DEL 100 % DE LA RETRIBUCIÓ EN CAS D'INCAPACITAT
TEMPORAL PER CONTINGÈNCIES COMUNES
DADES DEL FACULTATIU O FACULTATIVA













Processos oncològics.
Malalties comunes que sigui derivada de la situació d’embaràs.
Infarts cerebrals.
Infarts de cor.
Trasplantaments d’òrgans vitals.
Accident amb politraumatismes.
Malalties infectocontagioses greus.
Malalties psíquiques o neurològiques greus.
Malalties sistèmiques o multiorgàniques (esclerosi múltiple, lupus i
psoriasis greu).
Accidents no laborals amb resultat de fractura única o múltiple,
contusions, lesions de lligaments sense hospitalització i/o que requereixin
immobilització i/o repòs domiciliari prescrit per un facultatiu.
Els processos que tinguin l’inici durant la gestació, encara que no suposin
una situació de risc, i duran la lactància (fins ara només estaven incloses
aquelles derivades de la situació d’embaràs).
Els processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de
quimioteràpia.
Les malalties infectocontagioses següents: varicel·la, herpes zòster, la
tuberculosis, la hepatitis, diarrea infecciosa aguda i gastroenteritis
infecciosa aguda i altres.
Processos gripals, en el cas de personal de l’Escoleta Municipal
Toninaina, arran del perill de contagi a persones de grup de risc.
Cardiopaties agudes o reaguditzacions de les mateixes d’origen isquèmic
(angina de pit, infart de miocardi...) i similars.
Endocrinopaties: descompensacions de caràcter greu de les patologies
hormonals.
Processos osteomusculars que generen baixa mèdica amb prescripció de
repòs domiciliari.
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ACTA DEL PLE

Certifico
que
el
procés
d’IT
per
contingències
comunes
de
l'empleat/da ..................(nom de l’empleat públic).... iniciat en data _____________________, és conseqüència d'un dels supòsits següents:

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

(nom i llinatges i núm. de col·legiat)

 Malalties i trastorns mentals en les quals el facultatiu prescrigui la
inactivitat laboral temporal.
 Malalties recollides en l’annex (Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol,
per a l’ampliació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social,
de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una
altra malaltia greu).
 Processos i malalties víriques.
 Malalties bucodentals.
 Malalties i/o lesions oculars.
 Malalties del sistema digestiu que generin baixa metge.
 Malalties i processos infecciosos.
 Altres similars o anàlogues.

Per tot l’exposat, la funcionària que subscriu emet INFORME FAVORABLE a
l’ampliació dels supòsits d’excepcionalitat en els quals les retribucions es veuran
fins arribar al 100 % segons allò exposat i els mitjans d’acreditació de trobar-se
dins d’aquests supòsits, i en conseqüència formula les següents PROPOSTES
D’ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació dels acords de 28 de setembre i 30 de
novembre de 2012, en el sentit d’aprovar l’ampliació dels supòsits
d’excepcionalitat aprovats a la mesa negociadora de personal funcionari i
laboral de 22 d’abril de 2012 i 28 de novembre de 2019, amb els següents
supòsits:
 Accidents no laborals amb resultat de fractura única o múltiple,
contusions, lesions de lligaments sense hospitalització i/o que requereixin
immobilització i/o repòs domiciliari prescrit per un facultatiu.
 Els processos que tinguin l’inici durant la gestació, encara que no suposin
una situació de risc, i duran la lactància (fins ara només estaven incloses

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Per acabar, davant totes les modificacions que s’han realitzat en aquests anys,
els representats sindicals sol·liciten refondre en un sol document la regulació
dels complements a percebre durant la situació d’IT, la qual cosa per a major
claredat de la regulació dels complements es considera adequat.
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Reunida novament la mesa negociadora de personal funcionari i laboral en data
18 de novembre de 2020, s’aproven com a vies alternatives a aquest certificat
model de l’Ajuntament a signar pel metge l’opció que sigui el propi metge qui
redacti i signi un certificat o informe o algun altre tipus de document mèdic on,
sense assenyalar la malaltia que es pateix, s’indiqui que el pacient es troba dins
un d’aquests supòsits; és a dir, no serà necessari indicar de quin supòsit concret
es tracta. Una tercera alternativa i que s’utilitzaria només en cas que les dues
anteriors no siguin viables serà l’acreditació pel Servei de Prevenció de PREVIS
de trobar-se en aquests supòsits.

ACTA DEL PLE

Inca, ________de _____________de _________

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

ACTA DEL PLE

aquelles derivades de la situació d’embaràs).
 Els processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de
quimioteràpia.
 Les malalties infectocontagioses següents: varicel·la, herpes zòster, la
tuberculosis, l’hepatitis, diarrea infecciosa aguda i gastroenteritis
infecciosa aguda i altres.
 Processos gripals, només en el cas de personal de la Residència Miquel
Mir* i de l’Escoleta Municipal Toninaina, arran del perill de contagi a
persones de grup de risc.
 Cardiopaties agudes o reaguditzacions de les mateixes d’origen isquèmic
(angina de pit, infart de miocardi,...) i similars.
 Endocrinopaties: descompensacions de caràcter greu de les patologies
hormonals.
 Processos osteomusculars que generen baixa mèdica amb prescripció de
repòs domiciliari.
 Malalties i trastorns mentals en les quals el facultatiu prescrigui la
inactivitat laboral temporal.
 Malalties recollides en l’annex (Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol,
per l’ampliació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social,
de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una
altra malaltia greu).
 Processos i malalties víriques.
 Malalties bucodentals.
 Malalties i/o lesions oculars.
 Malalties del sistema digestiu que generin baixa mèdica.
 Malalties i processos infecciosos.
 Altres similars o anàlogues.

‘Regulació dels complements retributius a percebre pels empleats públics que
es troben en situació de baixa per IT
Primer. Complements retributius de la prestació d’IT derivada de contingències
comuns i professionals.
L’Ajuntament d’Inca abonarà al seu personal funcionari i laboral els següents
complements de la prestació d’IT:
1. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comuns
(malaltia comuna o accident no laboral):
A. Si es produeix hospitalització o intervenció quirúrgica, i període de
convalescència posterior, el 100 % de les retribucions fixes periòdiques
abonades en el mes anterior al de la IT. En el cas del personal funcionari
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SEGON. Aprovar el Text refós sobre la regulació dels complements a percebre
pels empleats públics que es troben en situació de baixa per IT, el qual tendrà el
següent contingut:

s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el complement de productivitat però
excloent les retribucions per hores extres. En el cas del personal laboral
s’inclouen els conceptes fixos mensuals de productivitat, activitat i gratificacions
extres però s’exclouen tots els conceptes mensuals variables d’hores extres,
conducció, toxicitat, nocturnitat i festivitat.
B.- Si no es produeix hospitalització o intervenció quirúrgica:

2. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals
(accident de treball o malaltia professional).
La prestació reconeguda per la Seguretat Social, serà complementada durant
tot el període de duració de la mateixa, fins al 100 % de les retribucions fixes
periòdiques que vengui percebent aquest personal en el mes anterior al de la IT.
En el cas del personal funcionari s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el
complement de productivitat però excloent les retribucions per hores extres. En
el cas del personal laboral s’inclouen els conceptes fixos mensuals de
productivitat, activitat i gratificacions extres, però s’exclouen tots els conceptes
mensuals variables d’hores extres, conducció, toxicitat, nocturnitat i festivitat.
Segon. Supòsits d’excepcionalitat el complement de la prestació d’IT és del 100

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

 Des del dia 21è de baixa: el 100 % de les retribucions fixes periòdiques
abonades en el mes anterior al de la IT. En el cas del personal funcionari
s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el complement de
productivitat però excloent les hores extres. En el cas del personal laboral
s’inclouen els conceptes fixos mensuals de productivitat, activitat i
gratificacions extres però s’exclouen tots els conceptes mensuals
variables d’hores extres, conducció, toxicitat, nocturnitat i festivitat.
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 Del dia 4t al 20è de baixa: el 75 % de les retribucions fixes periòdiques
abonades en el mes anterior al de la It. En el cas del personal funcionari
s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el complement de
productivitat però excloent les retribucions per hores extres. En el cas del
personal laboral s’inclouen els conceptes fixos mensuals de productivitat,
activitat i gratificacions extres però s’exclouen tots els conceptes
mensuals variables d’hores extres, conducció, toxicitat, nocturnitat i
festivitat.

ACTA DEL PLE

 Del dia 1r al 3r de baixa: el 50 % de les retribucions fixes periòdiques
abonades en el mes anterior al de la IT. En el cas del personal funcionari
s’inclouen el conceptes salarials fixos inclòs el complement de
productivitat però excloent les retribucions per hores extres. En el cas del
personal laboral s’inclouen els conceptes fixos mensuals de productivitat,
activitat i gratificacions extres però s’exclouen tots els conceptes
mensuals variables d’hores extres, conducció, toxicitat, nocturnitat i
festivitat.

%.
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Processos oncològics.
Malalties comunes que sigui derivada de la situació d’embaràs.
Infarts cerebrals.
Infarts de cor.
Trasplantaments d’òrgans vitals.
Accident amb politraumatismes.
Malalties infectocontagioses greus.
Malalties psíquiques o neurològiques greus.
Malalties sistèmiques o multiorgàniques (esclerosi múltiple, lupus i
psoriasis greu).
Altres similars o anàlogues.’
Accidents no laborals amb resultat de fractura única o múltiple,
contusions, lesions de lligaments sense hospitalització i/o que requereixin
immobilització i/o repòs domiciliari prescrit per un facultatiu.
Els processos que tinguin l’inici durant la gestació, encara que no suposin
una situació de risc, i duran la lactància (fins ara només estaven incloses
aquelles derivades de la situació d’embaràs).
Els processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de
quimioteràpia.
Les malalties infectocontagioses següents: varicel·la, herpes zòster, la
tuberculosi, hepatitis, diarrea infecciosa aguda i gastroenteritis infecciosa
aguda i altres.
Processos gripals, només en el cas de personal de la Residència Miquel
Mir* i de l’Escoleta Municipal Toninaina, arran del perill de contagi a
persones de grup de risc.
Cardiopaties agudes o reaguditzacions de les mateixes d’origen isquèmic
(angina de pit, infart de miocardi...) i similars.
Endocrinopaties: descompensacions de caràcter greu de les patologies
hormonals.
Processos osteomusculars que generen baixa mèdica amb prescripció de
repòs domiciliari.
Malalties i trastorns mentals en les quals el facultatiu prescrigui la
inactivitat laboral temporal.
Malalties recollides a l’annex (Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per
l’ampliació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la
prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra
malaltia greu).
Processos i malalties víriques.
Malalties bucodentals.
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ACTA DEL PLE

L’Ajuntament d’Inca abonarà el complement de la prestació d’incapacitat
temporal del 100 % de les retribucions fixes periòdiques, tal com estan
detallades anteriorment, al personal funcionari i al personal laboral de
l’Ajuntament d’Inca, en els següents supòsits excepcionals d’incapacitat
temporal derivada de contingències comunes:






Malalties i/o lesions oculars.
Malalties del sistema digestiu que generin baixa mèdica.
Malalties i processos infecciosos.
Altres de similars o anàlogues.

TERCER. Aprovar l’acord de la mesa negociadora de personal funcionari de 22
d’abril de 2015 consistent amb la modificació dels dies d’absència per malaltia o
accident que no donen lloc a incapacitat temporal en el sentit d’ampliar-los a 8
dies naturals dins l’any natural, dels quals només tres dies podran ser
consecutius. En tot cas, aquests dies s’han d’acreditar mitjançant el
corresponent document mèdic justificatiu. Si no es justifiquen, es podran
descomptar de les seves retribucions.
A partir del 4t dia d’absència consecutiva s’haurà de presentar comunicat mèdic

QUINT. Aprovar com a mitjà per acreditar trobar-se dins un dels supòsits
d’excepcionalitat l’ús del certificat a signar pel metge del següent contingut:
‘CERTIFICAT MÈDIC A EFECTES DEL RECONEIXEMENT DEL
COMPLEMENT DEL 100 % DE LA RETRIBUCIÓ EN CAS D'INCAPACITAT
TEMPORAL PER CONTINGÈNCIES COMUNES
DADES DEL FACULTATIU O FACULTATIVA
(nom i llinatges i núm. de col·legiat)
Certific que el procés d’IT per contingències comunes de l'empleat/ada (nom de
l’empleat públic) iniciat en data _____________________ és conseqüència d'un
dels supòsits següents:









Processos oncològics.
Malalties comunes que sigui derivada de la situació d’embaràs.
Infarts cerebrals.
Infarts de cor.
Trasplantaments d’òrgans vitals.
Accident amb politraumatismes.
Malalties infectocontagioses greus.
Malalties psíquiques o neurològiques greus.
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QUART. Acordar que com a mitjans per acreditar trobar-se dins un supòsit
d’excepcionalitat el certificat que s’aprova en el punt següent o un altre tipus de
document mèdic que sense indicar en quin supòsit concret es troba el
treballador informi o certifiqui que es troba dins un dels supòsits
d’excepcionalitat on el complement de la prestació d’IT és del 100 %

ACTA DEL PLE

En tot cas, una vegada fet ús dels 8 dies d’absència, a partir del dia 9è de l’any
natural s’ha de presentar el comunicat mèdic de baixa d’incapacitat temporal.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

de baixa per incapacitat temporal.

Signatura facultatiu/facultativa’
SISÈ. Donar coneixement d’aquest acord a tots els empleats públics.
SETÈ. Elevar aquesta proposta per a la seva aprovació al Ple."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels
grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020
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Inca, ________de _____________de _________

ACTA DEL PLE

 Malalties sistèmiques o multiorgàniques (esclerosi múltiple, lupus i
psoriasis greu).
 Altres similars o anàlogues.’
 Accidents no laborals amb resultat de fractura única o múltiple,
contusions, lesions de lligaments sense hospitalització i/o que requereixin
immobilització i/o repòs domiciliari prescrit per un facultatiu.
 Els processos que tinguin l’inici durant la gestació, encara que no suposin
una situació de risc, i duran la lactància (fins ara només estaven incloses
aquelles derivades de la situació d’embaràs).
 Els processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de
quimioteràpia.
 Les malalties infectocontagioses següents: varicel·la, herpes zòster, la
tuberculosis, hepatitis, diarrea infecciosa aguda i gastroenteritis
infecciosa aguda i altres.
 Processos gripals, només en el cas de personal de la Residència Miquel
Mir* i de l’Escoleta Municipal Toninaina, arran del perill de contagi a
persones de grup de risc.
 Cardiopaties agudes o reaguditzacions d’aquestes d’origen isquèmic
(angina de pit, infart de miocardi,...) i similars.
 Endocrinopaties: descompensacions de caràcter greu de les patologies
hormonals.
 Processos osteomusculars que generen baixa mèdica amb prescripció de
repòs domiciliari.
 Malalties i trastorns mentals en les quals el facultatiu prescrigui la
inactivitat laboral temporal.
 Malalties recollides a l’annex (Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per
l’ampliació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la
prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra
malaltia greu).
 Processos i malalties víriques.
 Malalties bucodentals.
 Malalties i/o lesions oculars.
 Malalties del sistema digestiu que generin baixa mèdica.
 Malalties i processos infecciosos.
 Altres de similars o anàlogues.

Illes Balears i Unides Podem; i vuit (8) vots d'abstenció dels grups municipals
del Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, Vox Actúa Baleares Inca i
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
15. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per la
felicitació de policies locals
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
"I. En data 18 de novembre de 2020 es va emetre la següent Proposta de Batlia:

La dotació d'aquesta Policia Local formada pels agents Pedro Calderón Miralles
(A230018) i Rafel Torrens Capellà (A280074), acudiren amb urgència i iniciaren
les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins l'arribada dels serveis mèdics,
que finalment estabilitzaren la pacient i traslladaren fins a l'hospital.
A tal fi, la dotació féu servir el desfibril·lador així com les maniobres de
reanimació cardiopulmonar, al mateix temps que procuraren tranquil·litzar els
familiars presents consternats pel que estaven vivint.
La ràpida i decidida actuació de la dotació policial, prèvia a la intervenció
sanitària, fou vital en la recuperació de la persona afectada per l'emergència
mèdica, sent aquesta vessant assistencial una de les majors satisfaccions
personals que aquesta professió ens pot deparar.
Per part de la família de la senyora Martos se'ns ha fet arribar una emotiva
postal d’agraïment, que literalment es reprodueix: El 29 de septiembre podía
haber cambiado drásticamente la vida de nuestra familia y gracias a vuestra
rápida intervención no fue así.
Es una suerte para Inca tener policías como vosotros. Gracias por el ánimo y la
tranquilidad que nos disteis en un momento tan difícil. Gracias. Familia Martos.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

‘El passat 29 de setembre s'activà una emergència mèdica en un domicili del
carrer de Santiago Rusiñol, per una parada cardiorespiratòria que estava patint
una senyora de 64 anys, la senyora Francisca Martos Jerónimo.
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En data 10 de novembre de 2020 el cap de la Policia de 10 de novembre de
2020 va formular una proposta per a la concessió d’una felicitació individual als
agents Pedro Calderón Miralles (A230018) i Rafel Torrens Capellà (A280074)
arrel dels fets ocorreguts el dia 29 de setembre de 2020 del següent tenor literal:

ACTA DEL PLE

‘PROPOSTA DE BATLIA

Es considera pertinent sumar-se a aquest agraïment amb un reconeixement de
Ple, com ve sent habitual cada cop que una actuació dels membres de la Policia
Local són decisives a l'hora de protegir el bé més apreciat com és la vida.

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.
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. 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 29 de setembre de
2020 en què el sr. Calderón i el Sr. Torrens varen intervenir davant una aturada
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D’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:

ACTA DEL PLE

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, amb acord plenari previ.
Aquests felicitacions han de seguir els mateixos criteris i procediment que els
seguits a la Comunitat Autònoma.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Per tot l'expressat, aquesta prefectura proposa que s’elevi a Ple l'adopció de
l'acord de felicitació als funcionaris Pedro Calderón Miralles (A230018) i Rafel
Torrens Capellà (A280074), per la seva actuació meritòria en l’emergència
mèdica que patí la senyora Francisca Martos Jerónimo, efectuant les maniobres
de reanimació cardiopulmonar fins l’arribada dels serveis sanitaris, podent
afirmar que dita intervenció fou essencial i determinant per salvar la seva vida.’

cardiorespiratòria d'una persona.
Aquesta actuació és mereixedora de reconeixement i justifiquen la concessió
d’una Felicitació per part del Ple, ja que els policies actuants varen realitzar un
servei excepcional en el compliment de les seves funcions i amb una important
repercussió per trobar-se en perill la vida d’una personal. Cal destacar a més,
que aquest tipus d’actuacions tenen una rellevància especial davant la situació
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en la qual el contacte estret en
actuacions com la present pot ser via de contagi del virus, no obstant això, els
policies actuants varen prioritzar la vida de la persona que varen atendre,
enfront del risc que estaven assumint.

TERCER. Donar trasllat d'aquest acord a l'Institut de Seguretat Pública de les
Illes Balears.’
II. En sessió celebrada en data 23 de novembre de 2020, la Comissió
Informativa d’Economia i Bon Govern va dictaminar favorablement l’anterior
proposta i va acordar elevar-lo a la consideració del Ple municipal per a la seva
aprovació i per a l’adopció dels acords que s’hi proposen."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
16. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per
modificar l'hora de celebració del Ple ordinari del mes de desembre
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
"Vista la Proposta de la Batlia del següent contingut literal:
‘De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l'article 60.1 del Reglament
orgànic, el ple del Ajuntament a la seva sessió de dia 19 de desembre de 2019
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SEGON. Traslladar aquesta felicitació als interessats i deixar-ne constància en
els seus expedients personals.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Concedir una FELICITACIÓ als policies Pedro Calderón Miralles i
Rafel Torrens Capellà pels fets ocorreguts el dia 29 de setembre de 2020.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Per tant, a la vista d'allò exposat el que subscriu eleva a la consideració de la
Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern les següents PROPOSTES
D’ACORD:

va acordar, entre altres, que el Ple ordinari del mes de desembre de 2020 es
celebrés el dia 23, enlloc del dia 31, que es el darrer dijous de mes, però sense
fer cap menció a l’hora de celebració, per la qual cosa s’entén que és a les
19.30 hores. Això no obstant en atenció a les dates de Nadal que es trobarem,
es considera més adient celebrar el Ple a les 12.30 hores, per la qual cosa el qui
subscriu eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament la següent proposta
d'acord:
PRIMER. Acordar que el Ple del mes de desembre de 2020 se celebri el dia 23
de desembre a les 12.30 hores.
SEGON. Publicar l’anterior acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

La Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en
data 23 de novembre de 2020 va acordar dictaminar favorablement l’anterior
proposta i elevar-la la Ple."

17. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat
per a l'aprovació definitiva del Reglament per a la correcta gestió dels
moixos ferals al municipi
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I MODEL
DE CIUTAT per a l’aprovació definitiva del Reglament per a la correcta gestió
dels moixos ferals al municipi d’Inca
I. En data 18 de novembre de 2020 es va emetre la següent proposta:

VIST que finalitzat el termini de consulta pública prèvia, es van presentar dues
opinions, al·legacions o suggeriments, algunes de les quals van ser estimades i
d’altres no, tal com consta a l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient
realitzat a l’efecte, amb Codi de Validació 95TF2FZP5PCFXANZ7WXC4YAFE i
com igualment s’explica a la proposta d’aprovació inicial del Reglament.
VIST que en sessió celebrada en data 23 de juliol de 2020 el Ple de
l’Ajuntament d’Inca va acordar l’aprovació inicial del Reglament per a la correcta
gestió dels moixos ferals al municipi d’Inca i exposar-lo al públic pel termini de
trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
tauler d’anuncis.
VIST que en el BOIB núm. 150, de data 29 d’agost de 2020 es va publicar
l’anunci corresponent a l’aprovació del Reglament per a la correcta gestió dels
moixos ferals al municipi d’Inca (fer constar que es tractava d’una correcció
d’errors de l’anunci 136 de dia 4 d’agost de 2020).

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

VIST que, en compliment del que preveu l’'article 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
–LPACAP–, la Junta de Govern local, en sessió celebrada en data 26 de febrer
de 2020 va acordar substanciar una consulta pública prèvia, pel termini de 15
dies naturals, per recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més
representatives que potencialment es puguin veure afectats pel mateix
Reglament.
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CONSIDERADA la necessitat de redactar un reglament que reguli la correcta
gestió dels moixos ferals al municipi d’Inca, tal com consta a l’informe emès en
data 25 de febrer de 2020 per la tècnica de Medi Ambient, Sra. Sílvia Gayà
Súñer.

ACTA DEL PLE

‘PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE MEDI AMBIENT, DE
SOSTENIBILITAT I DE BENESTAR ANIMAL per a l’APROVACIÓ DEFINITIVA
del Reglament per a la correcta gestió dels moixos ferals al municipi d’Inca
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Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

ACTA DEL PLE

VIST que finalitzat el termini d’informació pública, s’han presentat dues
al·legacions per part de:

- La Plataforma Balear per a la defensa dels animals (BALDEA), en data 8
d’octubre de 2020, registre d’entrada núm. 19269.
- La Sra. Maria del Mar Aguera Llinàs, en data 8 d’octubre de 2020, registre
d’entrada núm. 19294.
VIST que, per altra banda, en data 11 de novembre de 2020, registre d’entrada
núm. 22500, per part de l’institut Balear de la Dona es va emetre informe sobre
l’impacte de gènere del Reglament de referència.

D’altra banda, a la darrera part del present informe es relacionen les
recomanacions fetes per l’Institut Balear de la Dona i que s’incorporen a la
redacció del Reglament.
Durant el termini d’exposició pública han presentat al·legacions dues personesentitats:
- Registre d'entrada 2020-E-RC-19269 en nom de BALDEA (Plataforma Balear
per a la Defensa dels Animals ).
- Registre d'entrada 2020- E-RC- 19294 en nom de Maria del Mar Agüera
Llinàs.
Vist que les al·legacions presentades són idèntiques en el seu contingut,
s’analitzaran conjuntament, en funció de les al·legacions estimades i les
desestimades:
AL·LEGACIONS ESTIMADES
Art. 1. Objecte. L'al·legació presentada és la següent:
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La tècnica municipal de Medi Ambient, emet el següent informe on
s’especifiquen les al·legacions que han estat acceptades i desestimades,
presentades a la proposta d’aprovació inicial del Reglament per a la correcta
gestió moixos ferals al municipi d'Inca.
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INFORME TÈCNIC SOBRE LES AL·LEGACIONS I RECOMANACIONS
PRESENTADES EN REFERÈNCIA AL REGLAMENT PER A LA CORRECTA
GESTIÓ DELS MOIXOS FERALS AL MUNICIPI D'INCA

ACTA DEL PLE

VISTES les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Reglament i
l’informe sobre l’impacte de gènere emès per l’Institut Balear de la Dona, la
tècnica de Medi Ambient, en data 18 de novembre de 2020, ha emès informe al
respecte, amb Codi de Validació 6CPF9C393Z6FHQQFC94MGLDCF i del
següent contingut literal:

- Afegir el concepte ‘l’entorn humà’ en el primer paràgraf.
- Afegir: ‘Els moixos ferals els quals se li ha aplicat el programa CER i són
identificats amb el tall a l’orella no són considerats moixos assilvestrats.’
Es vol deixar constància que els moixos que quedin emparats sota aquest
reglament siguin aquells no domesticats que conviuen en l'entorn humà i que
els moixos ja inclosos en el programa CER gaudeixin de protecció. Per la qual
cosa s'han afegit el concepte ‘entorn humà’ quedant redactat de la següent
manera:

Art. 2. Autorització de les colònies. S'ha presentat la següent al·legació:
- Es proposa afegir, per aclariment, al segon paràgraf: ‘La petició de particulars
de acollir-se en al programa CER en zones privades que no són de lliure accés
és condició suficient sense necessitat de demanar cap altre autorització. No
obstant adquireix el compromís de capturar tots els exemplars per estabilitzar la
població i dins la mesura de les seves possibilitats farà un manteniment
adequat.’
- Es proposa la següent redacció per al tercer paràgraf: ‘Als espais naturals
protegits no està permès mantenir colònies amb l’excepció de les zones on
existeix un entorn humà (urbanitzacions, nuclis urbans, polígons etc.) Es
procurarà fer un programa CER intensiu per poder evitar la procreació dels
animals i aconseguir una reducció important de la població feral. Es procurarà
evitar les colònies felines a menys de 300 m d’una zona protegida a no ser que
sigui un entorn humà on es procurarà actuar de forma intensiva amb el
programa CER.’
Tot i que es donava per suposat, s'accepta incloure el matís que les persones
particulars que tenguin moixos ferals a casa seva no demanin autorització com
a colònia, però sí es comprometen a tenir-ne cura.
S'accepta la modificació, en el paràgraf tercer, relacionada amb la ubicació de
les colònies en els espais naturals, però es redacta de manera que es ressalta
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‘Els moixos ferals als quals se li ha aplicat el programa CER i són identificats
amb un tall a l'orella són considerats moixos ferals controlats i per tant
gaudeixen de la protecció d'aquest reglament.’

ACTA DEL PLE

I s'accepta el contingut de la segona part de l'al·legació, redactant-se de la
següent manera:

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

‘El present Reglament té per objecte regular la correcta de gestió dels moixos
ferals existents al municipi d'Inca, integrant la seva presència dins la ciutat i
l’entorn humà de manera que convisquin en harmonia totes les parts
involucrades.’

la presència d'espècies animals que presentin un interès especial o gaudeixin
de protecció, que són les que poden presentar incompatibilitat amb la presència
de moixos. No obstant això, es mantén la distància ja indicada en el reglament
per recomanacions anteriorment fetes de la Conselleria de Medi Ambient.
Per tant, el segon paràgraf de l’article 2 queda redactat així:
‘Tot aquell ciutadà que dins la seva propietat trobi moixos ferals podrà acollir-se
al programa CER comunicant-ho a l'Ajuntament directament o a les
associacions i persones voluntàries que col·laboren amb l'Ajuntament. En
aquest cas no caldrà autorització com a colònia, sí el compromís de tenir cura
dels exemplars del programa CER. No podran acollir-se a aquest programa els
moixos domesticats i amb propietari.’

L'al·legació presentada és afegir al final del tercer paràgraf: ‘Els col·laboradors
en situacions de necessitats podran substituir temporalment als gestors.’
S'accepta la permissivitat de manera esporàdica que els col·laboradors/es
realitzin tasques que corresponen als gestors/es, i el tercer paràgraf de l’article
3 queda de la següent manera:
‘Els cuidadors i/o cuidadores que sols es considerin col·laboradors també
tendran un distintiu, que no s'haurà de renovar excepte que hi hagi un canvi en
les dades de contacte o es doni de baixa. Els col·laboradors podran realitzar
tasques dels gestors de manera esporàdica, sense que això comporti cap
perjudici.’
Art 5. Alimentació.
L'al·legació presentada és la substitució del primer paràgraf per: ‘El pinso serà
l'aliment bàsic per a les colònies. Per a un millor control dels individus de la
colònia es podrà, això no obstant, donar menjar humit en el moment de la
presència del gestor. Les sobres del menjar humit seran retirats i els recipients
netejats per evitar males olors i la presència d’insectes una vegada el
gestor/cuidador hagi acabat el manteniment de la colònia.’
Donat que no quedava prou clar la permissió de menjar humit quan era
necessari sol·licitar una autorització o no, s'ha afegit l'aclariment al final del
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Art. 3. Autorització dels gestors/ores i dels col·laboradors/ores.
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‘No seran autoritzades colònies felines dins espais on existeixen espècies
animals d'especial interès i/o protecció, sigui quin sigui el grau de protecció, així
com espais on existeixi una fauna d'especial rellevància. Sí es podrà autoritzar
si existeix una distància mínima de 500 m.’

ACTA DEL PLE

I el tercer paràgraf de l’article 2 queda redactat així:

primer paràgraf de l’article 5, queda acceptada la idea de l’al·legació, però
redactat de forma més específica:
‘Depenent de la tipologia d'individus que conformin cada colònia, en emetre les
autoritzacions ja s'acordarà amb els gestors/ores de cada una la freqüència
amb la que és necessari dispensar menjar humit, emetent-se una autorització
per un període indefinit. D'aquesta manera sols es faria necessari sol·licitar una
autorització davant d'una situació nova i puntual.’
Art. 6. Control dels exemplars.
L'al·legació presentada és:

‘Les persones que gestionen cada colònia hauran de col·laborar amb
l'Ajuntament per mantenir-les esterilitzades i higienitzades en la mesura
possible, sempre comptant amb el suport o l’actuació d'un facultatiu/iva.’
Es completa el darrer paràgraf amb la idea de l’al·legació estimada, i es redacta
de la següent manera: ‘Aquesta mesura només serà estudiada en darrera opció
i prou motivada. L'Ajuntament, junt amb l'opinió dels gestores/ores de les
colònies, podrà proposar un nou destí per aquests exemplars. En cas de
necessitat i possibilitat l'Ajuntament destinarà fons i un espai per ala nova
ubicació.’
Art. 10. Prohibicions.
L'al·legació presentada és afegir les següents prohibicions:






‘Molestar els exemplars de la colònia.
Amollar els cans dins o a prop de la colònia.
Endur-se’l menjar i l’aigua.
Robar o rompre qualsevol elements que es trobin a la colònia.
Molestar, amenaçar els responsables i col·laboradors de la colònia.’

S'accepten les prohibicions proposades, que queden redactades així:
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S'accepta afegir el matís en el primer paràgraf quedant de la següent manera:
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- Afegir al final del darrer paràgraf: ‘Aquesta actuació només es durà a terme
com darrera alternativa i amb raonaments suficientment documentats i se
procurarà consensuar la mesura amb els gestors. Si fes falta l’Ajuntament
destinarà fons i un lloc per la nova destinació.’

ACTA DEL PLE

- Al primer paràgraf, afegir: ‘col·laborar amb l’Ajuntament per’, ja que es
considera que els voluntaris i voluntàries col·laboren amb l'Ajuntament i no a
l'inrevés.




Les al·legacions presentades són:
- Canvi del títol de l'article ‘Compromisos dels voluntàries i les voluntàries’.
Afectant també al principi de l'article: ‘Els voluntaris i les voluntàries encarregats
de gestionar les colònies s’entenen s’han de comprometre a’.
- Canviar el següents compromisos (marcat en vermell el que es proposa
afegir):
 Mantenir els exemplars esterilitzats, en bones condicions de salut,
marcats i alimentats en col·laboració amb l’Ajuntament.
 Donar en adopció sempre que sigui possible aquells exemplars que pel
seu caràcter més sociable puguin conviure en un habitatge.
S'accepta el canvi de la paraula Obligacions per Compromisos. També
s'incorporen alguns matisos proposats per deixar constància que la tasca de les
persones voluntàries és una feina no remunerada i que les tasques es
realitzaran dins les seves possibilitats, tant econòmiques com de temps. Per
tant queda així:
‘Compromisos dels voluntàries i les voluntàries
Els voluntaris i les voluntàries encarregats de gestionar les colònies es
comprometen a:
 Sol·licitar per escrit l'autorització de la colònia.
 Participar en els programes d'esterilització, en col·laboració amb
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Art. 11. Obligacions del voluntaris i voluntàries.
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‘Alimentar els exemplars de la colònia sense autorització.
Molestar el exemplars de la colònia, en qualsevol aspecte.
Amollar cans dins o a prop de la colònia.
Endur-se el menjar i l’aigua.
Robar o rompre qualsevol element que sigui part de la colònia.
Molestar i/o amenaçar als gestors i col·laboradors de la colònia.
Subministrar restes de menjar casolà o menjar humit, a excepció de
situacions particulars amb autorització prèvia per part de l'Ajuntament.
Alimentar altres animals diferents dels moixos.
Alimentar els moixos en punts no autoritzats per l'Ajuntament.
Posar verí.
Abandonar i/o sostreure exemplars a les colònies.
Reubicar les colònies sense consulta prèvia i/o autorització de
l'Ajuntament.
Mantenir les colònies en males condicions higienicosanitàries i
desordenades.
No canviar l'aigua amb una freqüència inferior a quatre dies.’
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Art. 12. Deures de l'Ajuntament.
Les al·legacions presentades són:
- Canviar el títol: ‘Deures i compromisos per part de l'Ajuntament’.
- Canviar el quart paràgraf per: ‘L'Ajuntament aportarà un pressupost anual per
dur a terme el programa CER i col·laborarà en la mesura possible en altres
aspectes de les gestions de les colònies felines.
Els agents de l’autoritat vetllaran per la seguretat del voluntaris i de les colònies
davant un problema.’
Davant la insistència de les associacions i persones que gestionen colònies
felines de comprometre, per part de l'Ajuntament, un pressupost anual, s'afegeix
un matís a l'article, que no implica, en cap cas, una dotació pressupostària. Així,
el paràgraf 4 de l’article 12 queda redactat de la següent manera:
‘L'Ajuntament col·laborarà en la mesura possible en les gestions de les colònies
felines, bé sigui econòmicament com en altres aspectes necessaris pel seu
manteniment. Proporcionarà, a aquells que ho sol·licitin, els cartells informatius
sobre la colònia autoritzada. A més, farà difusió de l’existència de les colònies
felines com a part integrada en la vida de la ciutat i del seu funcionament.
Els agents de l’autoritat vetllaran per la seguretat del voluntaris i de les colònies
davant un problema.’
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l'Ajuntament, per mantenir els exemplars esterilitzats, en bones
condicions de salut, marcats i alimentats.
Realitzar les intervencions quirúrgiques i les vacunacions a una clínica
veterinària o en unitat mòbil amb personal veterinari.
Mantenir la informació actualitzada. Cada sis mesos es passarà la
informació actualitzada de cada colònia en la qual ha de constar com a
mínim el nombre d'exemplars (cal especificar el sexe i els exemplars que
estan esterilitzats o no), les esterilitzacions realitzades en aquell termini,
possibles problemàtiques sorgides i altres observacions. S'hauran
d'adjuntar fotos de la colònia per comprovar el seu bon estat.
Renovar l’autorització com a gestor o gestora de la colònia cada dos
anys.
Informar dels canvis soferts relatius a les dades de contacte dels i les
responsables de la colònia.
Informar immediatament de possibles incidents greus ocorreguts.
Mantenir les colònies en bon estat, tant d'higiene com d’ordre.
Donar en adopció, sempre que sigui possible, aquells exemplars que pel
seu caràcter més sociable puguin conviure en un habitatge.
Informar l'Ajuntament de qualsevol proposta de canvi (punt d'alimentació,
reubicació o altres).’

Art. 14 Infraccions lleus.
L'al·legació presentada és canviar la tercera infracció per: ‘Alimentar la colònia
felina sense autorització.’
Després de debatre-ho amb les persones que presenten les al·legacions i veient
al que es referien, s'inclou el matís ‘reiteradament’ en el punt ‘Alimentar als
exemplars de la colònia en un punt diferent a l'autoritzat per a tal fi.’
Art. 15. Infraccions greus.

- Canviar de greu a lleu la següent infracció: ‘Alimentar els exemplars de la
colònia amb menjar humit sense autorització per part de l'Ajuntament; o amb
restes de menjar casolà.’

 ‘Amollar cans dins o a prop de la colònia
 Molestar al voluntariat
 Fer malbé o actuar sobre la infraestructura de les colònies.’
S'accepta el canvi de categorització de greu a lleu de la infracció ‘alimentar als
exemplars de la colònia amb menjar humit sense autorització per part de
l'Ajuntament; o amb restes de menjar casolà.’
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- Afegir:
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Les al·legacions presentades són:

 Amollar cans dins o prop de la colònia
 Molestar al voluntariat
 Fer malbé o actuar sobre la infraestructura de les colònies.
Art. 16. Infraccions molt greus.
L'al·legació presentada és afegir dues infraccions:
 ‘Amenaçar i agredir els voluntaris autoritzats.
 Endur-se'n o rompre elements de les colònies.’
S'afegeixen les dues infraccions proposades, ja que es creuen de suma
importància.
AL·LEGACIONS DESESTIMADES
Art. 2. Autorització de colònies.
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S'afegeixen les tres noves infraccions proposades abans no incloses:

Dins l'al·legació presentada s'indica afegir: ‘Els moixos ferals els quals se li ha
aplicat el programa CER no són considerats moixos assilvestrats’ després del
segon paràgraf.
Es desestima la proposta de tornar a incloure la definició dels moixos ferals del
programa CER, inclosa en l'article 1. No es considera important la repetició.
Art. 3. Autorització dels gestors/ores i dels col·laboradors/es.
L'al·legació presentada és afegir al final del quart paràgraf: ‘Abans de prendre
mesures s’intentarà mitjançar amb totes les parts.’

Es desestima la idea de habilitar més d'un punt d'alimentació donada la
problemàtica existent a Inca.
Art. 5 Alimentació
Es proposa afegir al segon paràgraf el matís: ‘i de la disponibilitat de la persona
responsable de la colònia’.
Es desestima el matís, ja que en cap cas s'ha marcat la quantia de menjar a
dispensar sinó que sempre serà baix criteri dels gestors/ores segons la tipologia
i quantia d'exemplars.
Art. 10. Prohibicions.
L'al·legació presentada és la següent:
- El comentari que les prohibicions han d'anar dirigides específicament ala
ciutadania en general i no a les persones voluntàries al·legant: ‘Aquestes
prohibicions han de ser per a la ciutadania en general. No per als voluntaris, per
la qual cosa s’han de afegir uns altres i llevar aquest que són compromisos dels
voluntaris. Els voluntaris no se sancionen. Ells firmen un compromís i si no fan
bé la seva feina se’ls hi retira l’autorització.’
- I eliminar les següents prohibicions:
 Subministrar restes de menjar casolà o menjar humit, a excepció de
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L'al·legació presentada en aquest article, al primer paràgraf, és afegir: ‘o els que
siguin convenients una vegada consultat els responsables’.
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Art 4. Punts d'alimentació.
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Es desestima la proposta d'incloure al darrer paràgraf la mediació per part de
l'Ajuntament, perquè ja es considera inclòs en el compromís de l'Ajuntament.

situacions particulars amb autorització prèvia per part de l'Ajuntament
 Alimentar els moixos en punts no autoritzats per l'Ajuntament.
 Reubicar les colònies sense consulta prèvia i/o autorització de
l'Ajuntament.
 Mantenir les colònies en males condicions higienicosanitàries i
desordenades.
 No canviar l'aigua amb una freqüència inferior a quatre dies.

L'al·legació presentada és afegir al primer paràgraf la següent especificació: ‘i
no són d’aplicació al voluntariat.’ Sota el seu criteri un voluntari no pot ser
sancionat, sols se'ls pot enretirar la consideració de persones voluntàries.
Després de fer la consulta a un advocat especialitzat en dret animal, es
desestima el canvi que les persones voluntàries no podran ser sancionades,
sols perdrien la categoria de voluntari/ària. S'entén que les persones han de ser
vistes per igual davant la llei.
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Art. 13. Tipificació de les infraccions.
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Es desestimen els canvis proposats d'indicar que les prohibicions no han d'anar
cap a les persones voluntàries que actuen en les colònies sinó per la gent
externa a elles. Es considera que hi ha una sèrie d'aspectes que no han d'estar
permesos, independentment de si la persona està o no vinculada a la colònia.
Per tant tampoc es considera que s'hagin d'eliminar els punts que fan referència
a la gestió directa de la colònia, ja que estan pensats per la protecció dels
moixos i l'harmonització de les colònies dins el dia a dia de la ciutat, i per evitar
la proliferació d'insectes i rosegadors.

L'al·legació presentada és referent a la quarta sanció: ‘Alimentar de forma
voluntària a altres animals que no siguin moixos.’ Segons al·leguen ‘no té sentit
Això és per el voluntariat. S’està dient que no poden actuar dins una colònia’.
Es desestima ja que en cap cas es fa referència a les persones voluntàries que
gestionen les colònies, sinó que es parla de manera general i basant amb
l'experiència que es viu a Inca.
Art. 15. Infraccions greus.
L'al·legació presentada és llevar la infracció tercera: ‘Mantenir les colònies en
males condicions higienicosanitàries o en desordre.’ Segons al·leguen: ‘S’ha de
llevar, és un compromís del voluntariat.’
No es considera que s'hagi d'eliminar, ja que una mal manteniment de la colònia
podria suposar molèsties a la ciutadania, per tant ha de ser un compromís ferm i
contemplat en les infraccions.
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Art. 14 Infraccions lleus.

Recomanacions fetes per l'Institut Balear de la Dona
Realitzada la consulta prèvia a l'Institut Balear de la Dona, en data d'11 de
novembre de 2020, es reben les següents recomanacions, les qual han estat
incorporades en el Reglament:

Per tot l’exposat, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen previ de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat,
les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA. APROVAR l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient referent a
les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Reglament per a la correcta
gestió dels moixos ferals al municipi d’Inca i sobre les recomanacions de
l’Institut Balear de la Dona.
SEGONA. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Plataforma Balear
per a la defensa dels animals (BALDEA) i per la Sra. Maria del Mar Agüera
Llinàs, referides als següents articles, remetent-nos a l’informe de la tècnica de
Medi Ambient abans transcrit:
 Article 1, en relació a incloure la definició dels moixos ferals del programa
CER.
 Article 3, en relació a afegir al final del quart paràgraf: ‘Abans de prendre
mesures s’intentarà mitjançar amb totes les parts.’
 Article 4, en relació a afegir al primer paràgraf ‘o els que siguin
convenients una vegada consultat els responsables’.
 Article 5, en relació a afegir el matís ‘i de la disponibilitat de la persona
responsable de la colònia’.
 Article 10, en relació a indicar que les prohibicions no han d’anar cap a
les persones voluntàries que actuen en les colònies, sinó per la gent
externa a elles.
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VIST el text definitiu del Reglament per a la correcta gestió dels moixos ferals al
municipi d’Inca, que s’adjunta i consta a l’expedient, amb Codi de Validació
CCLWACLP5NTKGFCWZLPA5694M.
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Per tant, seguint aquestes indicacions s'han realitzats canvis del llenguatge en
els articles 2, 3 i 10.
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 Substituir ‘les tasques dels gestors’ per ‘les tasques gestores’ o ‘dels
gestors i gestores’.
 Substituir ‘ciutadà’ per ‘persona’.
 Substituir ‘propietari’ per ‘propietari i propietària’.
 Substituir ‘els col·laboradors’ per ‘personal col·laborador’ o ‘els
col·laboradors i col·laboradores’.
 Substituir ‘els veïns’ per ‘el veïnat’.

 Article 13, en relació a afegir al primer paràgraf: ‘i no són d’aplicació al
voluntariat’.
 Article 14, en relació a eliminar com a infracció lleu ‘alimentar de forma
voluntària a altres animals que no siguin moixos’.
 Article 15, en relació a eliminar la infracció tercera.

 Article 3, en relació a permetre, de manera esporàdica, que els
col·laboradors realitzin tasques que corresponen als gestors, modificant,
per això, la redacció del tercer paràgraf.
 Article 5, en relació amb la seva substitució per un nou paràgraf per tal
que quedi clara la permissió de menjar humit quan era necessari
sol·licitar una autorització o no.
 Article 6, en relació a afegir al primer paràgraf ‘col·laborar amb
l’Ajuntament’ en relació amb els voluntaris. I la redacció d’un nou
paràgraf, del següent contingut: ‘Aquesta mesura només serà estudiada
en darrera opció i prou motivada. L’Ajuntament, junt amb l’opinió dels
gestors/ores de les colònies, podrà proposar un nou destí per aquests
exemplars. En cas de necessitat i possibilitat l’Ajuntament destinarà fons i
un espai per a la nova ubicació.’
 Article 10, en relació a afegir les següents prohibicions:
 ‘Molestar el exemplars de la colònia.
 Amollar els cans dins o a prop de la colònia.
 Endur-se’l menjar i l’aigua.
 Robar o rompre qualsevol elements que es trobin a la colònia.
 Molestar, amenaçar als responsables i col·laboradors de la
colònia.’
 Article 11, en relació amb el canvi del títol de l’article pel següent
‘Compromisos dels voluntaris i voluntàries’. I en relació amb la
incorporació d’alguns matisos per deixar constància que la tasca de les
persones voluntàries és una feina no remunerada i que les tasques es
realitzaran dins les seves possibilitats, tant econòmiques com de temps.
 Article 12, en relació a canviar el títol pel següent ‘Deures i compromisos
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I en relació amb la modificació del tercer paràgraf, relacionada amb la
ubicació de les colònies en els espais naturals.
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 Article 1, en relació a afegir el concepte ‘l’entorn humà’ i el següent
paràgraf: ‘Els moixos ferals als quals s’ha aplicat el programa CER i són
identificats amb el tall a l’orella no són considerats moixos assilvestrats.’
 Article 2, en relació a afegir el matís que les persones particulars que
tengui moixos ferals a casa seva no demanin autorització com a colònia,
però sí es comprometen a tenir-ne cura.
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TERCERA. ESTIMAR les al·legacions presentades per la Plataforma Balear per
a la defensa dels animals (BALDEA) i per la Sra. Maria del Mar Agüera Llinàs
referides als següents articles, remetent-nos a l’informe de la tècnica de Medi
Ambient abans transcrit:

QUINTA. PUBLICAR el Reglament per a la correcta gestió dels moixos ferals al
municipi d’Inca al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El regidor delegat de Medi Ambient, de Sostenibilitat i de Benestar Animal.’
II. En sessió celebrada en data 23 de novembre de 2020, la Comissió
Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat va dictaminar favorablement
l’anterior informe proposta i va acordar elevar-lo a la consideració del Ple
municipal per la seva aprovació i per l’adopció dels acords que s’hi proposen."
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QUARTA. APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament per a la correcta gestió
dels moixos ferals al municipi d’Inca, d’acord amb les al·legacions estimades i
les recomanacions de l’Institut Balear de la Dona.
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per part de l’Ajuntament’, i en relació a afegir un matís de col·laboració
per part de l’Ajuntament en la gestió de les colònies felines, però sense
que en cap cas impliqui una dotació pressupostària.
 Article 14, en relació a canviar la infracció tercera per la següent:
‘Alimentar la colònia felina sense autorització’.
 Article 15, en relació a canviar de greu a lleu la següent infracció:
‘Alimentar els exemplars de la colònia amb menjar humit sense
autorització per part de l'Ajuntament; o amb restes de menjar casolà.’ I en
relació a que s'afegeixen tres noves infraccions:
 Amollar cans dins o prop de la colònia
 Molestar al voluntariat
 Fer malbé o actuar damunt la infraestructura de les colònies.
 Article 16, en relació que s’afegeixen dues infraccions molt greus:
 ‘Amenaçar i agredir els voluntaris autoritzats.
 Endur-se'n o rompre elements de les colònies.’

Preàmbul
Aquest reglament neix de la necessitat de regular les colònies felines existents
dins el municipi i per falta d'alguna normativa que les reguli en la seva totalitat.
L’ordenança municipal per a la tinença responsable d'animals domèstics d’Inca
contempla que el manteniment de les colònies de moixos es dugui a terme per
l’Ajuntament o mitjançant persones voluntàries i associacions interessades, però
no desenvolupa com s’ha de dur a terme aquest manteniment. Davant una
situació real i cada vegada més visible, es fa necessari complementar
l'ordenança municipal amb aquest reglament, que el que pretén no és més que
marcar les pautes de control i gestió de les congregacions de moixos ferals, no
especificades en l'actual ordenança. Aquest reglament doncs, és una ampliació
de l'ordenança, i per tant queda emparat en el règim sancionador de la mateixa
en els casos en què no quedin clarificat en aquest reglament.
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"Reglament per a la correcta gestió dels moixos ferals al municipi d'Inca

Article 1
Objecte
El present Reglament té per objecte regular la correcta de gestió dels moixos
ferals existents al municipi d'Inca, integrant la seva presència dins la ciutat i
l'entorn humà de manera que convisquin en harmonia totes les parts
involucrades.

Article 2
Autorització de les colònies
L'existència d'una colònia felina s'entendrà una vegada formalitzada la seva
autorització per part de l'Ajuntament d'Inca. Per això és necessari que la
persona o persones encarregades de la seva gestió es dirigeixin a l'Àrea de
Medi Ambient sol·licitant la seva inclusió dins el registre municipal vigent.
Tota aquella persona que dins la seva propietat trobi moixos ferals podrà acollirse al programa CER comunicant-ho a l'Ajuntament directament o a les
associacions i persones voluntàries que col·laboren amb l'Ajuntament. En
aquest cas no caldrà autorització com a colònia, sí el compromís de tenir cura
dels exemplars del programa CER. No podran acollir-se a aquest programa els
moixos domesticats i amb propietari/ propietària.
No seran autoritzades colònies felines dins espais on existeixen espècies
animals d'especial interès i/o protecció, sigui quin sigui el grau de protecció, així
com espais on existeixi una fauna d'especial rellevància. Sí es podrà autoritzar
si existeix una distància mínima de 500 m.
És necessari mantenir la informació actualitzada sobre cada colònia. Per tant,
és obligació de cada responsable o responsables fer arribar a l'Ajuntament les
dades actualitzades amb una periodicitat màxima de sis mesos.
En cas de produir-se un canvi de la persona responsable, aquest s'haurà de
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La gestió de les colònies es regirà per les normes indicades en el present
Reglament.

ACTA DEL PLE

Els moixos ferals als quals se li ha aplicat el programa CER i són identificats
amb un tall a l'orella són considerats moixos ferals controlats i per tant
gaudeixen de la protecció d'aquest reglament

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

El procediment de control poblacional dels moixos ferals es basarà en
l’estratègia CER (Captura, Esterilització i Retorn) amb l’objectiu de controlar
l’abast de la colònia. S'actuarà tant en terrenys públics com privats, prèvia
autorització.

notificar de forma immediata a l'Ajuntament.
Article 3
Autorització dels gestors/ores i dels col·laboradors/ores

Els cuidadors i/o cuidadores que sols es considerin personal col·laborador
també tendran un distintiu, que no s'haurà de renovar excepte que hi hagi un
canvi en les dades de contacte o es doni de baixa. El personal col·laborador
podrà realitzar tasques dels gestors i gestores de manera esporàdica, sense
que això comporti cap perjudici.
L'Ajuntament es reserva el dret de retirar l’autorització a aquelles persones
responsables que estigui comprovat que incompleixin el Reglament de bona
gestió de les colònies felines o que hi duguin a terme males pràctiques i amb els
veïns.

ACTA DEL PLE

Els gestors o gestores rebran un distintiu que hauran de dur visible en el
moment d'alimentar i abeurar la colònia (gestors /gestores). Aquest s'haurà de
renovar cada dos anys. En cas d'existir canvis, aquests es comunicaran a
l'Ajuntament en el moment de la renovació. Sols s'haurà de fer una comunicació
immediata en cas que la persona autoritzada es doni de baixa o que els canvis
de contacte impedeixin que se la localitzi en cas de necessitat.
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Per a cada colònia és necessari que hi hagi un mínim de dos gestors o gestores
principals autoritzats, que seran els encarregats de l'alimentació i l’abeurament
de la colònia. Per a la captura dels exemplars hi podrà haver més persones
implicades, i seran considerades persones col·laboradores.

Punts d'alimentació
Per a cada colònia, l'Ajuntament habilitarà un punt on poder dispensar el menjar
i aigua, que haurà de ser controlat per les persones responsables de les
colònies.
Queda totalment prohibit alimentar o abeurar els moixos fora d'aquests punts
indicats. Altrament queda prohibit alimentar, de forma voluntària, altres animals.
En cas que els punts habilitats produeixin molèsties o no sigui apropiats, se'n
podran habilitar d’altres, sempre amb el consentiment de l'Ajuntament. En cas
de trobar-se dins una propietat particular, aquesta haurà d'estar-hi d'acord.
L'Ajuntament arribarà a un acord amb la persona propietària per establir les
condicions d'accés per tal de poder mantenir el punt d'alimentació.
Article 5
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Article 4

Alimentació

L’aigua que es dipositi per a l’abeurament s'haurà de renovar amb una
freqüència menor als quatre dies per evitar la proliferació de moscards i per
qüestions higienicosanitàries.
Article 6
Control dels exemplars

ACTA DEL PLE

La quantia de pinso i la freqüència de la dispensació aniran en funció del
nombre d’exemplars presents a la colònia i de la seva condició (juvenils, senils,
etc.). Aquestes podran ser establertes per cada persona responsable de la
colònia, sempre evitant un sobrant.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Per alimentar els exemplars de les colònies únicament es podrà dispensar
pinso, queda prohibit posar menjar humit o restes domiciliàries. Únicament es
podrà permetre l'ús de menjar humit en casos excepcionals sota causa
motivada, i amb autorització prèvia del personal tècnic municipal. En cas que els
exemplars no s'hagin acabat el menjar humit, les sobres seran retirades per
evitar la presència d'insectes i rosegadors, i evitar les males olors. Depenent de
la tipologia d'individus que conformin cada colònia, en emetre les autoritzacions
ja s'acordarà amb els gestors/es de cada una la freqüència amb la que és
necessari dispensar menjar humit, emetent-se una autorització per un període
indefinit. D'aquesta manera sols es faria necessari sol·licitar una autorització
davant d'una situació nova i puntual.

Els exemplars que estiguin ferits de mort o manifestin patologies incurables i
que els comportin un patiment hauran de ser sacrificats sempre que el pronòstic
clínic sigui irreversible, per evitar el seu sofriment.
Tots els membres de la colònia ja esterilitzats estaran marcats de forma visual i
permanent per facilitar així la identificació de nous exemplars sense controlar.
S'aprofitarà l'operació d'esterilització per aplicar un tractament per
desparasitació i per l'administració d'antibiòtics d'ampli espectre als exemplars.
Si es detecten exemplars que pel seu caràcter més sociable poden conviure en
un habitatge, es promourà la seva adopció.
En funció de les característiques d’una colònia, l’Ajuntament podrà requerir que
els nous exemplars que es detectin a una colònia hagin de ser reubicats
després de la seva captura i esterilització. Aquesta mesura només serà
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Les persones que gestionen cada colònia hauran de col·laborar amb
l'Ajuntament per mantenir-les esterilitzades i higienitzades en la mesura
possible, sempre comptant amb el suport o l’actuació d'un facultatiu/iva.

estudiada en darrera opció i prou motivada. L'Ajuntament, junt amb l'opinió dels
gestores/es de les colònies, podrà proposar un nou destí per aquests
exemplars. En cas de necessitat i possibilitat l'Ajuntament destinarà fons i un
espai per ala nova ubicació
Article 7
Convivència de la colònia amb l'entorn

En cas de persistència de les molèsties i de no donar amb la solució, s'hauran
de prendre altres mesures, si és possible amb el consens de totes les parts
involucrades.
Article 8
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Les colònies felines han de poder existir en harmonia amb la vida de la ciutat.
Per aquest motiu s'han d'evitar les molèsties als veïns. En cas de detectar-se’n,
s'hauran de cercar mesures per evitar-les. Les mesures i alternatives
proposades s'hauran de donar a conèixer a les persones responsables
municipals.

ACTA DEL PLE

Les colònies s'han de mantenir netes i ordenades par tal d'evitar problemes de
brutícia i proliferació de rosegadors i insectes. Els recipients disposats per a
l'alimentació dels animals s'han de mantenir nets i ordenats dins l'espai de la
colònia. De la mateixa manera, si es col·loca un jaç perquè hi descansin els
moixos, s'haurà de mantenir net, en un lloc poc visible i si és possible arrecerat
de les inclemències climàtiques.

Cada gestor o gestora de colònies felines podrà decidir si vol indicar mitjançant
cartell informatiu la seva existència. El cartell informatiu haurà de seguir el
model facilitat per l'Ajuntament. En cas d'estar dins una propietat particular i
voler anunciar-la, ha de comptar amb el consentiment del propietari/propietària
del solar, finca o terreny. Haurà de ser el propi voluntari o voluntària qui haurà
de sol·licitar el permís a la propietat.
Article 9
Reubicació de les colònies
En principi les colònies felines es mantindran en el mateix lloc on s'han
congregat, i s’evitarà, sempre que sigui possible, la reubicació.
Aquesta només es contemplarà quan els exemplars estiguin molt pròxims a
zones de risc, amb una avaluació tècnica prèvia, o quan la seva actual ubicació
suposi un risc per als seus exemplars. En altres casos en què se sol·liciti de
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Cartelleria

forma motivada s'estudiarà la possibilitat i sempre amb el consentiment de
l'Ajuntament. Queda prohibit reubicar-les sense permís.
Article 10
Prohibicions
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1. Alimentar els exemplars de la colònia sense autorització.
2. Molestar el exemplars de la colònia, en qualsevol aspecte.
3. Amollar cans dins o a prop de la colònia.
4. Endur-se’n el menjar i l’aigua.
5. Robar o rompre qualsevol element que sigui part de la colònia.
6. Molestar i/o amenaçar el personal gestor i el personal col·laborador de la
colònia.
7. Subministrar restes de menjar casolà o menjar humit, a excepció de
situacions particulars amb autorització prèvia per part de l'Ajuntament.
8. Alimentar altres animals diferents dels moixos.
9. Alimentar els moixos en punts no autoritzats per l'Ajuntament.
10. Posar verí.
11. Abandonar i/o sostreure exemplars a les colònies.
12. Reubicar les colònies sense consulta prèvia i/o autorització de
l'Ajuntament.
13. Mantenir les colònies en males condicions higienicosanitàries i
desordenades.
14. No canviar l'aigua amb una freqüència inferior a quatre dies.

ACTA DEL PLE

Les actuacions prohibides dins les colònies felines són:

Article 11

Els voluntaris i les voluntàries encarregats de gestionar les colònies es
comprometen a:
 Sol·licitar per escrit l'autorització de la colònia.
 Participar en els programes d'esterilització, en col·laboració amb
l'Ajuntament, per mantenir els exemplars esterilitzats, en bones
condicions de salut, marcats i alimentats.
 Realitzar les intervencions quirúrgiques i les vacunacions a una clínica
veterinària o en unitat mòbil amb personal veterinari.
 Mantenir la informació actualitzada. Cada sis mesos es passarà la
informació actualitzada de cada colònia en la qual ha de constar com a
mínim el nombre d'exemplars (cal especificar el sexe i els exemplars que
estan esterilitzats o no), les esterilitzacions realitzades en aquell termini,
possibles problemàtiques sorgides i altres observacions. S'hauran
d'adjuntar fotos de la colònia per comprovar el seu bon estat.
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Compromisos dels voluntàries i les voluntàries

 Renovar l’autorització com a gestor o gestora de la colònia cada dos
anys.
 Informar dels canvis soferts relatius a les dades de contacte dels i les
responsables de la colònia.
 Informar immediatament de possibles incidents greus ocorreguts.
 Mantenir les colònies en bon estat, tant d'higiene com d’ordre.
 Donar en adopció, sempre que sigui possible, aquells exemplars que pel
seu caràcter més sociable puguin conviure en un habitatge.
 Informar l'Ajuntament de qualsevol proposta de canvi (punt d'alimentació,
reubicació o altres).
Article 12

El personal municipal crearà una base de dades en què s’incloguin, com a
mínim, les colònies autoritzades, les persones responsables i altres membres
d’aquesta, el nombre d’exemplars en el moment de cada revisió i les possibles
incidències ocorregudes. Aquesta informació sols serà tractada pel personal
municipal, i només es faran públiques les estadístiques generals, no el detall de
cada colònia.
L'Ajuntament col·laborarà en la mesura possible en les gestions de les colònies
felines, bé sigui econòmicament com en altres aspectes necessaris pel seu
manteniment. Proporcionarà, a aquells que ho sol·licitin, els cartells informatius
sobre la colònia autoritzada. A més, farà difusió de l’existència de les colònies
felines com a part integrada en la vida de la ciutat i del seu funcionament.
Els agents de l’autoritat vetllaran per la seguretat del voluntaris i de les colònies
davant un problema.
L'Ajuntament recolzarà les feines de les persones voluntàries, i es compromet a
sol·licitar les ajudes que en matèria de gestió puguin afavorir a les colònies
felines. En cas d'existir la possibilitat, destinarà pressupost municipal a la gestió
de les colònies.
Article 13
Tipificació de les infraccions
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L'Ajuntament tendrà autoritat per visitar en qualsevol moment les colònies i, si
és necessari, proposar modificacions en les mesures de gestió.

ACTA DEL PLE

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

Les infraccions d'aquest reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 14
Infraccions lleus

Infraccions greus
Seran considerades infraccions greus:
 L'actuació en una colònia d'una persona no autoritzada, quan això suposi
un risc per als exemplars que hi conviuen.
 Mantenir les colònies en males condicions higienicosanitàries o en
desordre.
 Reincidir en una infracció lleu.
 Amollar cans dins o prop de la colònia.
 Molestar al voluntariat.
 Fer malbé o actuar sobre la infraestructura de les colònies.
Article 16
Infraccions molt greus
Seran considerades infraccions molt greus:
 Posar verí, ja sigui de forma intencionada cap als moixos o no, a les
colònies o les immediacions, que puguin produir la intoxicació i/o mort
dels animals.
 Abandonar o sostreure exemplars de les colònies.
 El maltractament als exemplars de les colònies.
 Amenaçar i agredir els voluntaris autoritzats.
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Article 15

ACTA DEL PLE

 Actuar en colònies de les quals no s'hagi sol·licitat l'autorització pertinent.
 L'actuació en una colònia d'una persona no autoritzada.
 Alimentar reiteradament als exemplars de la colònia en un punt diferent a
l'autoritzat per a tal fi.
 Alimentar de forma voluntària a altres animals que no siguin moixos.
 Alimentar els exemplars de la colònia amb menjar humit sense
autorització per part de l'Ajuntament; o amb restes de menjar casolà.
 Reubicar una colònia sense autorització prèvia ni justificació.
 Qualsevol altre fet que no hagi estat classificat com a greu o molt greu, i
sempre que no impliqui cap sofriment animal.
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Seran considerades infraccions lleus:

 Endur-se'n o rompre elements que formen part de les colònies.
 Reincidir en una infracció greu.
Article 17
Sancions i quanties
Les infraccions que han estat tipificades com a lleus seran sancionades amb
multes d'entre 30 i 300 euros.
Les infraccions que han estat tipificades com a greus seran sancionades amb
multes d'entre 300,01 i 1.000 euros.

Article 18

El temps màxim per sol·licitar l'autorització de les colònies i dels seus cuidadors
i cuidadores serà de tres mesos a comptar des de l'entrada en vigor del present
Reglament. Mentre l'Ajuntament comprova i tramita les autoritzacions pertinents,
els gestors o gestores de les colònies hauran de seguir les obligacions ja
vigents en el present document i podran seguir alimentant els exemplars de
cada una d'elles.
Disposició transitòria final

ACTA DEL PLE

Termini de presentació de sol·licituds d'autorització
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Les infraccions que han estat tipificades com a molt greus seran sancionades
amb multes de 1.000,01 a 3.000 euros.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
18. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat
per modificar les bases de subvencions de façanes
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
"Informe que en forma de proposta de resolució emet el cap de l'Àrea
d'Urbanisme i Habitatge envers la modificació de les bases de subvencions per
a la restauració i rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà d'Inca
mitjançant dues línies, casc antic-catalogats i eixample d'Inca de l'any 2020,
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Aquest Reglament entrarà en vigor el dia després de la seva publicació oficial."

perquè s’elevi a la decisió del Ple de l’Ajuntament.
VIST que per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 28/5/2020, es va
adoptar el següent acord:
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de
subvencions de l'any 2020 per a la restauració i rehabilitació de façanes de
bens immobles del nucli urbà d'Inca mitjançant dues línies, casc anticcatalogats i eixample d'Inca que s'adjunten com a annex 1.

III. VIST que la situació de crisis sanitària ha implicat un retard en els tràmits
administratius, així com un refredament i desconfiança dels ciutadans i
empreses en el moment de dur a terme determinades inversions, com és el cas
de l'execució de determinades obres de reforma.
Davant aquesta situació i, amb l'objecte de facilitar l'execució de les obres que
han participat en la convocatòria de subvencions de rehabilitació de façanes de
l'any 2020, es considera adequat ampliar el termini per a la seva finalització i, en
conseqüència, de la seva justificació.
En aquest sentit, es modifica la condició tercera, establint com a termini per
finalitzar les obres fins dia 30 d'abril de 2021 i, en conseqüència, també la
condició vintena relativa a la justificació de la subvenció.
Fonaments de dret
Atès que a l'acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació
de l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar
al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a
definitiu en data 26 de maig de 2016.
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

Codi Validació: 3PDDGXPY5ZAE9PYH9C63ST7HH | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 95 de 125

II. VIST que les bases a la seva condició tercera preveu, com a termini de
finalització de les obres, fins dia 31 de desembre de 2020.

ACTA DEL PLE

Tercer. Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 90.000 euros de la
partida pressupostària 000.33600.7810001 i 60.000 euros de la partida
pressupostària 000.33600.7810002 del pressupost per a l'exercici 2020; es
practicarà l'oportuna autorització del crèdit a l'esmentada partida.
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Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta
proposta.

d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de
llicència i comunicacions prèvies per realitzar obres de conservació, restauració
i rehabilitació de façanes d'immobles ubicats dins el nucli urbà d'Inca que es
realitzin durant el termini comprés des de l’1 de gener de 2020 a 30 d'abril de
2021.
- Justificació i pagament de la subvenció
El termini de justificació de la subvenció concedida serà de dos (2) mesos des
de la finalització del termini objecte de la subvenció, comptadors des de
l’endemà de dia 30 d'abril 2021, és a dir, de dia 1 de maig de 2021 a dia 30 de
juny de 2021.
Segon. Que es publiqui la present modificació de les bases en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i a la web municipal."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
19. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat
per a l'aprovació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el clima d'Inca
(PAES)
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- Objecte

ACTA DEL PLE

Primer. Aprovar la modificació de la condició tercera i vintena de les bases
reguladores de la convocatòria de subvencions per a la restauració i
rehabilitació de façanes de bens immobles del nucli urbà d'Inca mitjançant dos
línies, casc antic-catalogats i eixample d'Inca de 2020, en els següents termes:

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

III. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i
reglamentaries aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.q), 25.2.a) i 47.1 de la
Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles
4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de
1986, el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i l’arquitecte municipal que
subscriuen sotmeten el present Informe jurídic FAVORABLE, a resultes del qual
es formula la Proposta de resolució que se sotmet a la consideració del
president de la Comissió Informativa d'Hisenda, per tant, si és procedent, s’elevi
la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la
següent PROPOSTA D'ACORD:

Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
"INFORME que en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ formula el cap de
l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor municipal envers l’aprovació del
Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima d'Inca (PAES), perquè s’elevi a
la decisió del PLE DE L'AJUNTAMENT:

Els municipis que s'adhereixen al Pacte de Batlles i Batllesses per al Clima i
l'Energia Sostenible, es comprometen a executar accions per assolir reduccions
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de com a mínim el 40 % a l'any 2030 i
l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi
climàtic. Per portar a la pràctica aquest compromís polític el signataris del Pacte,
als dos anys de la seva adhesió caldrà que redactin un Pla d'Acció per l'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC).
3. En sessió ordinària del Ple de dia 25 de març de 2011, l'Ajuntament d’Inca es
va adherir al ‘Pacte de Batles i Batlesses’. Amb aquesta l’adhesió, el municipi
assumeix la responsabilitat de vetllar per aconseguir l’objectiu 20/20/20 de
contribuir en l’eficiència energètica i a mitigar el canvi climàtic d’una manera
planificada i efectiva. En aquest sentit, Inca va redactar el seu PAES l’any 2011,
amb un objectiu de reducció d’emissions de 42.755 tCO2eq. Ara, a partir de les
dades dels consums a nivell PAESC facilitades per el Consell de Mallorca i
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2. A partir de l'èxit del Pacte de Batlles i Batllesses, el 2014 es va llançar la
iniciativa Mayors Adapt, basada en el mateix model de gestió pública,
mitjançant la qual es convidava a les ciutats a assumir compromisos polítics i
prendre mesures per anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic. A
finals de 2015, amb motiu de la 21 Conferència Internacional del Canvi Climàtic
(COP21) es va crear el nou Pacte de Batlles i Batllesses per al Clima i l'Energia.
Aquest nou pacte adopta un objectiu de reducció de CO2, superior al 40% per a
l'any 2030, amb referència a l'any 2005 i junta mitigació i adaptació del canvi
climàtic en un mateix compromís. A més, dóna lloc a un pacte global, és a dir,
estès a tots els continents del món i no només en l'àmbit europeu, i planteja
objectius de reducció per a l'any 2050.

ACTA DEL PLE

Aquests plans d'acció materialitzen el compromís que ha adquirir l'administració
local de reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle, d'augmentar la producció
d'energia a partir de fonts renovables i d'augmentar l'eficiència energètica quan
al municipi (sector públic, residencial i terciari).
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1. El Pacte de Batlle i Batllesses és una iniciativa de la Comissió Europea que
va sorgir el 2008, amb l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20 % les emissions
de CO2 pel 2020 comptabilitzant com a any de partida el 2005. Els objectius són
fixats a escala de la UE, però allò que té de significatiu el pacte és que l'acció té
lloc en l'àmbit local, a través dels diferents plans d'acció que es presenten i
desenvolupen a les diferents ciutats i regions que hi participen.

l’Ajuntament d’Inca es pot concloure que entre l’any 2005 i l’any 2017 les
emissions a nivell municipal han disminuït un 9 %, passant de 158.999,42
tCO2eqa 145.220,96 tCO2eq.
4. En data 25 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament es va adherir al nou ‘Pacte
de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia Sostenible’ i va acordar assumir els
compromisos concrets del Nou Pacte integrat de mitigació i adaptació al canvi
climàtic. Formalitzant, així, el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic,
assumint el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 40 % a 2030
i l’adaptació a aquest des del món local.

6. Durant la redacció del Pla, aquest ha estat remès al Departament de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, als
efectes de realitzar les consideracions oportunes abans de la seva aprovació,
així com ha estat publicat a la pàgina web de l'Ajuntament per a la seva consulta
i manifestar possibles suggeriments.
Una vegada determinat el text definitiu, aquest es dur a plenari per a la seva
aprovació.
III. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i
reglamentaries aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de
la Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles
4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de
1986, el lletrat municipal que subscriu sotmet el present, Informe-proposta
FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
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Aquesta subvenció va ésser atorgada, la qual cosa ha suposat la redacció del
present PAES per part de la consultora Gram que ara es du a aprovació del Ple,
essent requisit necessari per a la justificació de la subvenció i, al mateix temps,
significant el compromís de l'Ajuntament de complir amb els objectius marcats al
Pla en qüestió.
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5. L'Ajuntament d'Inca, mitjançant la convocatòria de Concessió de subvencions
2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca del
Departament de Desenvolupament Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, va presentar la corresponent
sol·licitud per dur a terme la redacció d'un nou Pla d'acció per a l'energia
sostenible i el clima d'Inca (PAES), amb l'objectiu de complir amb els
compromisos per la reducció de les emissions i lluita contra el canvi climàtic.

ACTA DEL PLE

D’altra banda, amb l’objectiu d’impulsar l’Agenda 21 Local, el municipi d’Inca
també es va adherir a la Carta d’Aalborg en data 22 de març de 2002, el 28 de
novembre de 2008 va signar el compromís Aalborg+10, el 22 de febrer de
2008va ratificar i validar el compromís d’Aalborg21i l’any 2002 es va registrar a
la Xarxa Balear de Sostenibilitat.

d'Hisenda perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. APROVAR el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima d'Inca (PAES),
d'acord amb les directrius i contingut del document i annexes redactat per la
consultora Gram i supervisat pels tècnics municipals.

20. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat
per a l'esmena de deficiències a la modificació puntual núm. 3 del PGOU
Les persones reunides consideren el Dictamen següent, que transcrit
textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i
lletrat assessor Municipal en relació amb l’aprovació d'esmenes de les
deficiències detectades per la CIOTU, quant a la Modificació puntual núm. 3 del
PGOU d’Inca consistent en el canvi de qualificació d'eixample a espai lliure
públic per dur a terme l'ampliació del sistema general espai lliure públic
(SGELP-11, zona verda interior), perquè s’elevi a la decisió del PLE DE
L’AJUNTAMENT
I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 3 de
PGOU d’Inca, relativa al canvi de qualificació de zona d’eixample a espai lliure
públic i nou equipament, en resulten els Antecedents de fet següents:
1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de
Mallorca, en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar
definitivament la revisió del PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla
Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació en el BOIB i entrada en
vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012.
2. Des del planejament de l'any 1987 i, ara també al vigent PGOU de 2012, la
parcel·la situada al carrer d’Artà núm. 11, està classificada com a sòl urbà i

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
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Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: dinou (19) vots a favor dels
grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les
Illes Balears, el Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, Ciudadanos-Partido
para la Ciudadanía-Inca i Unides Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup
municipal de Vox Actúa Baleares Inca.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

2. REMETRE el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima d'Inca (PAES),
al Departament de Desenvolupament Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca."

qualificació de zona d’eixample (EI) i espai lliure públic (ELP 11). En concret, la
zona destinada a zona d’eixample es situa a la façana del carrer Artà, mentre
que l’espai lliure públic se situa a l'interior de la illeta.
Davant aquesta situació, l'Ajuntament va considerar la necessitat d’incorporar
dins l’espai lliure públic la resta de la parcel·la qualificada com eixample amb
l’objecte d'establir una connexió i continuïtat entre els espais lliures públics
existents, l'esmentada ELP11 (zona verda interior del carrer d’Artà) i ELP12
(plaça de Mallorca), deixant la possibilitat de poder dur a terme l'edificació d'un
petit equipament destinat a usos administratius de 450 m 2 d'ocupació i 675 m2
de superfície edificable dintre de l'espai lliure públic.

Així mateix, es va considerar que la present Modificació puntual tenia la condició
de modificació no estructural atès que, a pesar d'afectar a un sistema general
d'espai lliure públic dins sòl urbà, les característiques de la mateixa tenien poca
incidència dins l'estructura general del territori.
5. La present proposta de Modificació puntual va estar sotmesa a informació
pública per un termini de 45 dies, mitjançant anuncis en el BOIB, diari de major
difusió de la CAIB I a la seu electrònica de l'Ajuntaement.
Durant aquest termini s'han presentat dues al·legacions, una per l'entitat Endesa
Operaciones y Servicios Comerciales, SL i una altra pel Col·legi d'Arquitectes de
les Illes Balears, les quals seran analitzades a les consideracions jurídiques.
6. En data de registre de sortida 10/02/2017, es va remetre al Departament de
Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca la documentació relativa a la
Modificació puntual, als efectes d'emetre l'informe corresponent.
7. En data de 21/03/2017 va tenir entrada l'informe del Departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca, en el qual es considera que la present
modificació afecta a determinacions de caràcter estructural, com és, entre altres,
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4. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 26/01/2017, es va aprovar
inicialment la proposta de Modificació puntal en qüestió, incorporant, juntament
a l’augment d'espai lliure públic, un nou equipament administratiu (SGELP11/AD-13).
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3. La modificació puntual en qüestió va ésser encarregada a l'arquitecte, Jaume
Luis Salas, mitjançant contracte administratiu menor, el qual va lliura la
documentació a l'Ajuntament, després de diferents reunions amb les serveis
tècnics i jurídics municipals.

ACTA DEL PLE

Amb aquesta actuació s’elimina la possibilitat d’edificar l’edifici residencial que
en aquests moments contempla el PGOU i que dona a la façana del carrer
d’Artà amb una edificabilitat màxima prevista de 1.485 m² i es crea una fitxa
d'actuació urbanística pròpia per aquesta espai lliure.

la definició dels sistemes generals d'espais lliures públics, considerant, per tant,
que l'aprovació definitiva correspon al Consell Insular de Mallorca, d'acord amb
el que estableix l'article 53.1 de la LOUS i l'article 153.2 del Reglament general.
D’altra banda, s’analitza el contingut de la Modificació, on s'estableix una sèrie
d’observacions, les quals analitzarem a les consideracions jurídiques.

11. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 5/09/2019, es va aprovar
provisionalment la Modificació puntual i es va remetre la documentació a la
Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca,
per a la seva aprovació definitiva.
12. En sessió de dia 31/07/2020, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i
Urbanisme, va emetre acord manifestant la necessitat d'esmenar deficiències
relatives als següents punts:
- Manca ajustar la valoració al que determina el títol V, sobre valoracions de
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refús de
la Llei del sòl i rehabilitació urbans, així com a les disposicions del Reial decret
1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la
Llei de sòl, en especial manca adjuntar l'estudi de mercat i la delimitació de la
zona espacial homogènia esmentats a la memòria tals que recolzin les dades i
valors de repercussió utilitzats en l'estudi econòmic.
- S'ha d'incloure en la cartografia d'ordenació de la modificació els plànols de les
servituds aeronàutiques assenyalats per la Direcció General d'Aviació Civil en el
seu informe de 5 de juny de 2016.
13. Per part de l'equip redactor s'ha procedit a l'esmena de les deficiències
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10. En data de registre d'entrada de 12/07/2017, es va remetre per la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears, resolució de dia 4/07/2017 del seu
President, on es declarar, no està sotmesa a tramitació ambiental estratègica el
projecte i/o proposta de la Modificació puntual núm. 3 en qüestió.

ACTA DEL PLE

9. Presentada per l'equip redactor la proposta de Modificació puntual rectificada
amb l’eliminació de l'equipament d'ús administratiu dins l'espai lliure públic
(SGELP-11, zona verda interior), es va remetre a la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears, en data de registre d'entrada 19/06/2017, la proposta
esmentada als efectes del seu pronunciament sobre si ha d’estar sotmesa a
tramitació ambiental estratègica, de conformitat amb el que disposa l'article 9.5
de la Llei 12/2016, de 17 d'agost d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
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8. Per part de l'equip redactor i el serveis tècnics municipals, com a
conseqüència de l'informe del Departament de Territori i Infraestructures del
Consell de Mallorca, es plantejar l'eliminació de l'equipament d'ús administratiu
i, en conseqüència, esmena la proposta en aquest sentit.

esmentades, incorporant un nou estudi i/o informe de valoració de l'àmbit
objecte de la Modificació, així com la incorporació a la documentació dels
plànols relatius a les servituds aeronàutiques.
Fonaments de dret

L'estudi, ara incorporat, s'ajusta a la realitat dels valors vigents, als efectes
d'expropiació, conforme a la normativa de valoració del sòl esmentada.
Segona.- Tràmit avaluació ambiental estratègica.
En relació amb aquesta qüestió, com hem exposat als antecedents de fet, s'ha
emès resolució de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, on es resolt
no sotmetre la Modificació puntual en qüestió, a avaluació ambiental estratègica
de conformitat amb el que disposa l'article 9.5 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost,
d'avaluació ambiental de les Illes Balears, atès que es tracta d'una modificació
puntual d'escassa entitat i que no tindrà efectes significatius sobre el medi
ambient.
Tercera. Quant a les al·legacions presentades durant el període d'informació
pública.
Al·legacions presentades per l'entitat Endesa Operaciones y Servicios
Comerciales, S.L:
1.- Es considera que la Modificació puntual no està degudament motivada i
justificada.
2.- Demana la concreció del tipus d'actuació urbanística que es proposa,
garantint el dret de propietat, conforme preveu l'article 7 i 14 de la TRLS.
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Aquest estudi, ha implicat una correcció de la valoració inicial de la Modificació,
la qual es va adoptar conforme a informe tècnic de l'any 2006.

ACTA DEL PLE

Analitzades les deficiències que s'han determinat per la Comissió, per l'equip
redactor de la Modificació s'ha procedit a la seva esmena i justificació. En
aquest sentit, s'ha incorporat a la Memòria una nova valoració seguint els
criteris als quals fa referència l'acord de la Comissió, és a dir, segons el que
determina el títol V, sobre valoracions de Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbans,
així com a les disposicions del Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl, incorporant un estudi de
mercat de la zona espacial homogènia.
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Primer. Esmena de les deficiències determinades per la Comissió Insular
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de dia 31/07/2020.

3.- Que en relació a la viabilitat econòmica de la Modificació i, en concret, la
valoració de l'expropiació dels terrenys, es faci de conformitat amb el previst al
TRLS, Reglament de valoracions i Llei d'expropiació forçosa, valorat la pèrdua
d'edificabilitat assignada pel planejament vigent i de conformitat amb les
taxacions que s'adjuntan a l'escrit d'al·legacions.
Vistes les al·legacions correspon la seva desestimació, en base a les següents
consideracions:

A la memòria de la Modificació s’expressa de forma clara que l'actual espai
lliure públic (SGELP-11), delimitada des de l'aprovació del PGOU de 1987,
necessita una solució de connexió amb els diferents espais lliures (ELP-12), el
centre de la ciutat i millorar la mobilitat i visual d'aquest espai, atès que l'actual
delimitació de la zona verda i/o espai lliure públic objecte de modificació,
presenta una barrera visual i de connexió, com hem dit, com a conseqüència
del solar residencial que se situa al límit del carrer d’Artà.
Amb la proposta de modificació, sense cap dubte, és millorar l'espai públic, en
el seu conjunt, de la ciutat i s'evita l'edificació enfront del carrer d’Artà amb la
possibilitat de realitzar un edifici de tres altures amb 16 m de profunditat
edificable, edifici que suposaria un mur enfront el desenvolupament de la zona
verda (ELP-11) i la interconnexió des diferents espais públics de la ciutat.
Finalment, sobre aquesta qüestió, es remeten a la pròpia memòria de la
Modificació puntual.
2.- Quant a l'actuació urbanística que ha d'executar el sistema general d'espai
lliure públic, d'acord amb els terminis que preveu el planejament general, tal i
com estableix la fitxa del programa d'actuació, es tracta d'una actuació aïllada
dins sòl urbà, per tant, la seva execució es durà mitjançant expropiació, en el
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Així per tant, en quant a la primer qüestió que es planteja i en exercici del ius
variandi i/o potestat municipal per modificar i/o revisar el planejament municipal,
sempre en vocació de l'interès públic i/o millorar l'ordenació urbanística existent,
així com ponderant els interessos públics i privats, es considera que la present
modificació està justificada quant a la seva oportunitat i conveniència.

ACTA DEL PLE

Així mateix, també serà aplicable el Text Refós de la Llei de sòl, com a
normativa bàsica.
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1.- En primer lloc, hem de recordar que ens trobam davant un procediment de
modificació puntual de planejament, en particular, del PGOU d'Inca de 2012,
aprovat de forma definitiva per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori de
Consel de Mallorca, en sessió de dia 26/10/2012. Aquesta modificació estarà
sotmesa a la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS) i el
seu Reglament general per a la illa de Mallorca, atès que es va iniciar quan
estava en vigor la llei esmentada.

termes que preveu la legislació urbanística vigent (ara la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d'urbanisme de les Illes Balears i el Reglament general de la LOUS,
així com la Llei d'expropiació forçosa.
En tot cas, fins que no estigui aprovada la Modificació puntual i, en
conseqüència, l'aprovació de la fitxa del programa d'actuació de la zona verda
i/o espai lliure en qüestió (ELP-11), no correspon dur a terme cap actuació i/o
instar l'expropiació, en el seu cas.

No obstant això, ateses les deficiències establertes per la Comissió d'Ordenació
del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, s'ha realitzat una nova
valoració conforme als criteris que es preveuen a l'acord de la Comissió i que
ha suposat una modificació dels valors, tenint en compte tot l'àmbit i que és
considera que reflecteix el valor real dels terrenys que representen l'àmbit de
l'espai lliure públic.
Al·legacions presentades pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears:
1 i única.- Es considera que la documentació de l'expedient no té la
documentació completa, en els termes que determina l'article 54 de la LOUS i
de l'article 154.2 del Reglament.
Vistes les al·legacions correspon la seva desestimació, d’acord amb les
següents consideracions:
1.- Aquesta al·legació fa referència al presumpte incompliment de l'exposició al
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D’altra banda, hem de recordar que el moment de discutir i determinar el valor
exacte de la totalitat dels terrenys classificats com a sòl urbà i qualificats com a
espai lliure públic, serà en el moment d'iniciar l'expedient d'expropiació, aplicant,
efectivament, els criteris que determina la normativa estatal en matèria de
valoracions, sense perjudici de l'estudi econòmic que forma part de la
documentació de la Modificació puntual i que s'ajusti als criteris de valoració
vigents en aquest moment.
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En tot cas, la valoració de l'ampliació de la zona verda en 435 m2, s'ha dut a
terme aplicant els criteris previst al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana,
així com el Reglament de valoracions que desenvolupa la llei esmentada.

ACTA DEL PLE

3.- Sobre la valoració dels terrenys que són objecte de la present Modificació,
mitjançant la qual s’amplia la zona verda (ELP-11), és a dir, 435 m2, sense
perjudici de la correcció d'errada material respecte a la superfície ja existent
passant de 4.031 m2 a 4.085 m2, ha de quedar clar que el que ara es valorar, a
efectes de la Modificació esmentada, són, únicament, els 435 m2 de nova
superfície de zona verda, atès que els 4.085 m2 ja estaven delimitats en el
planejament municipal des de 1987.

públic dins la pàgina web de l'Ajuntament de la documentació que forma la
Modificació puntual. Doncs, una vegada que s'ha comprovat aquesta
circumstància, entenem que tota aquella documentació que conforma la
Modificació puntual (Memòria, relació de propietaris, informe d’avaluació
ambiental, en aquest justificació d’exoneració i plànols), es troba penjada a la
pàgina web correctament i durant el termini de 45 dies (presentació
al·legacions), a comptar, en aquest cas, des de la publicació del darrer
document dins el lloc web esmentat.

1. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències en matèria de
planejament urbanístic que l'atorga l'article 25.2 a) de la Llei 7/1986, de bases
de règim local, ha impulsat la present modificació puntual del PGOU, atès que
considera que es donen els requisits de conveniència i oportunitat, els quals
queden motivats i contrastats a la memòria de la modificació en qüestió.
2. Els articles 53.1 i 54.6 de la LOUS i els articles 153.2, 155 i 157 del
Reglament general de la LOUS per a l'illa de Mallorca, regula la tramitació i
competència per a l’aprovació del planejament. En el cas que ens ocupa atès
que es tracta d’una modificació de determinacions estructural, la competència
per a la seva aprovació definitiva correspon al Consell de Mallorca.
D’altra banda, atès que les modificacions introduïdes com a conseqüència de
les deficiències determinades per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i
Urbanisme, poden tenir caràcter substancial dins la Modificació, es considera
adequat, conforme a l'article 54.3 de la LOUS, sotmetre de nou a informació
pública la documentació amb la incorporació de les esmenes, considerant que
serà d'un mes, atès que les esmenes introduïdes no tenen afecció ambiental i,
per tant, aquest tràmit ja ha estat superat.
3. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66 de la llei esmentada i
els articles 171 i següents del Reglament, respecte a la seva formació,
conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració
d’utilitat pública.
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Cinquè. Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.

ACTA DEL PLE

A data d'avui no s'ha presentat cap tipus d'al·legació i/o suggeriment sobre el
contingut material de la Modificació.
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En aquest sentit, es va remetre escrit del batle-president en data de registre de
sortida de 23/05/2017, on es convidava al Col·legi professional d'arquitectes, a
la presentació d'al·legacions i/o suggeriments, abans de l'aprovació provisional,
que tinguessin un contingut material i constructiu amb la finalitat de millorar la
Modificació. Així mateix, es va comunicar que l'expedient administratiu (informes
tècnics i jurídics), al marge de la documentació que consta a la pàgina web,
estava a la seva disposició als efectes oportuns.

4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 50 de la
LOUS i articles 138, 139 i 140 del Reglament general.
5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei
12/2016, de 17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la
normativa bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9
de desembre, d’avaluació ambiental, considerant que aquesta no està subjecta
als procediments d’avaluació ambiental, atès que s’engloba dins la finalitat que
preveu l'article 9.5 de la Llei 12/2016 esmentada, en quant implica un augment
i/o reajustament de la superfície d’espai lliure públic en sòl urbà consolidat,
eliminant sòl qualificat com residencial eixample.

II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i
reglamentaries aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de
la Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles
4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de
1986, el Lletrat municipal que subscriu sotmet el present, Informe-proposta a la
FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA
D'ACORD:
1. REPARAR les deficiències expressades a l’acord de la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, adoptat en sessió
ordinària de 31/07/2020, incorporant les oportunes correccions a la
documentació de l’expedient de la proposta de Modificació puntual núm. 3
consistent en el canvi de qualificació d'eixample a espai lliure públic per dur a
terme l’ampliació del sistema general espai lliure públic (SGELP-11, zona verda
interior).
2. RESOLDRE de nou les al·legacions presentades durant el termini
d'informació pública, en el sentit expressat en el present informe-proposta de la
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7. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, quant a la
tramitació dels instruments de planejament serà necessari el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

ACTA DEL PLE

6. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu
7/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana,
respecte aquells aspectes que tenen el caràcter de normativa bàsica i tenen
efecte sobre els instruments d'ordenació territorial i urbanístic (art. 22).
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En aquest sentit, a resolt a Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears,
mitjançant resolució del seu President de data 4/07/2017.

Modificació puntual núm. 3 del PGOU d'Inca.
3. SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant anuncis
que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, un dels diaris de
major circulació de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de
l'Ajuntament, l’expedient de Modificació del PGOU d'Inca amb les corresponents
correccions, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
General (Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Patrimoni) d'aquest Ajuntament per
formular els suggeriments i allegacions que es considerin oportunes.

21. Moció del grup municipal Vox per a la declaració institucional amb
motiu del Dia contra la Violència cap a la Dona
Atès que aquesta Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar
la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat.
Les persones reunides consideren la Moció següent, que transcrita textualment
diu:
"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Este 25 de noviembre, con motivo del Día Contra la Violencia hacia la
Mujer, el Ayuntamiento de Inca reitera su compromiso para acabar con cualquier
manifestación de violencia hacia las mujeres y hacia cualquier hombre, niño o
anciano.
El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el principio de igualdad
entre todos los españoles y ofrece la garantía legal para que hombres y mujeres
tengan los mismos derechos.
Desde el Ayuntamiento de Inca condenamos cualquier atentado contra
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
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Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat: disset (17) vots a favor dels
grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les
Illes Balears, el Partit Popular, Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca i
Unides Podem; dos (2) vots en contra del grup municipal d’Independents d'IncaINDI; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox Actúa Baleares Inca.

ACTA DEL PLE

4. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats
que hagin presentat al·legacions i/o suggeriments durant la darrera informació
pública."

este principio constitucional por razón de nacimiento, sexo, edad, raza o
ideología. Además, declaramos la necesidad de defender a cualquier víctima de
violencia y de condenar por igual a los agresores y asesinos, sean hombres o
mujeres.

Alzamos la voz por las niñas, menores, tuteladas en Baleares que han
sido explotadas sexualmente con el silencio cómplice de un gobierno indigno.
También por todas esas mujeres que han sufrido violencia sexual a manos de
manadas bajo el silencio cómplice de partidos y asociaciones que han callado al
ver la nacionalidad de los agresores. Condenamos igualmente las agresiones a
mujeres de la política por haber expresado sus ideas en manifestaciones,
universidades o actos políticos y a las que el feminismo radical no ha querido
defender.
Por último, reivindicamos nuestro modo de vida, que defiende la igualdad
frente a culturas que no respetan a la mujer. Actualmente, asistimos con
preocupación a la infiltración de esos modos de vida en nuestros barrios,
poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad de las mujeres.
En muchos lugares del mundo, la violencia hacia las mujeres forma parte
de culturas donde se las trata como un ser inferior o se las aboca a prácticas
como la ablación genital femenina o los matrimonios forzosos.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Inca:
 Condena todo ataque violento ejercido contra cualquier persona con
independencia de su sexo, edad o ideología.
 Rechaza la colectivización y victimización de las mujeres, así como la
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Así, este 25 de noviembre, este Ayuntamiento quiere estar con todas
aquellas personas que han sido víctimas de violencia. Especialmente, queremos
recordar a esas mujeres y niñas que han sido abandonadas por el feminismo
sectario, por no ser útiles para sus reivindicaciones.

ACTA DEL PLE

En el intento de crear esta guerra de sexos, surgió la Ley de Violencia de
Género, que acaba con la presunción de inocencia y discrimina al varón por el
mero hecho de serlo. Una ley que, además, ha resultado ineficaz para disminuir
el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, mientras que ha
abandonado a grupos como las mujeres lesbianas agredidas por sus parejas,
también mujeres.
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En los últimos años, algunos partidos políticos y asociaciones han
instrumentalizado a niñas y mujeres mediante leyes que las colectivizan y
victimizan, presentándolas como un grupo homogéneo, oprimido e incapaz de
valerse por sí mismo. Estos grupos de poder tratan de dividir la sociedad en
grupos excluyentes con intereses contrarios, enfrentando a la población para
conseguir sus intereses partidistas.

criminalización del hombre por el hecho de serlo.
 Reivindica la cultura occidental, basada en la igualdad, frente a modos de
vida que tratan a la mujer como un ser inferior al hombre".
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació la moció i n'esdevé el següent resultat: dos (2) vots a favor del grup
municipal de Vox Actúa Baleares Inca; setze (16) vots en contra dels grups
municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears, Independents d'Inca-INDI, Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca
i Unides Podem; i tres (3) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació no es declara aprovada la Moció.

"EL GRUPO MUNICIPAL VOX-INCA SOLICITA PARA LA APROBACIÓN EN EL
PLENO LA DONACIÓN DE MASCARILLAS A LOS CIUDADANOS DE INCA.
MOCIÓN
Con la declaración de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) de la
pandemia por la COVID 19 el pasado 11 de marzo del 2020, y posterior
declaración del estado de alarma en España, mediante Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para gestión de la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 (B.O.E n.º 67, de 14
de marzo) sucesivamente prorrogado, el Ministro de Sanidad quedó habilitado
para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones
interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada,
sean necesario para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o
extraordinarios, en orden a la protección de personas bienes y lugares.
Recientemente se ha publicado el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por
el que se declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Orden SND/422/2020, de 19 de
mayo, por la que se regulan las condiciones del uso de mascarillas.
Al amparo de dicha regulación, de carácter urgente y extraordinario, se dictó la
Orden SND/422/2020 de 19 mayo, por la que se regulan las condiciones para el
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Les persones reunides consideren la Moció següent, 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.
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22. Moció del grup municipal de VOX per a la donació de mascaretes a la
població d'Inca

uso obligatorio la mascarilla durante la situación de la crisis sanitaria por el
COVID-19. Se ha justificado la publicación de dicha Orden indicando que la
evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adaptar y concretar las medidas
adoptadas, para asegurar la eficiencia de la gestión, y dada la ya reconocida
alta transmisibilidad del SARS-Cov2

Por ese motivo el Grupo municipal Vox-Inca lleva a pleno para su aprobación los
siguientes acuerdos:
1 -Dotar de mascarillas a los Ciudadanos de Inca mientras éstas sean
obligatorias, especialmente a las familias más vulnerables de manera gratuita.
2 -Instar al Gobierno Balear a que destine una partida presupuestaria suficiente
para comprar y dotar de mascarillas a los ayuntamientos y para el reparto de las
mascarillas mientras éstas sean obligatorias, especialmente a las familias
vulnerables."
El grup municipal del Partit Popular proposa una esmena, que consisteix a
substituir els punts 1 i 2 de l'acord amb un únic punt que s’instàs el Govern
central a subvencionar les mascaretes o rebaixar l'IVA al 0 % com fan a altres
països de la Unió Europea, així com a una gratuïtat per a les persones
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Desde VOX-INCA queremos plantear una solución que afecta en mayor o
menor medida a todas las familias, y queremos que nuestro Ayuntamiento
aporte una vez más su granito de arena para ayudar económicamente a los
ciudadanos de Inca a no tener que elegir entre comprar alimentos básicos, o
comprar mascarillas.
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En la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los sectores
económicos más débiles. Multitud de familias se están viendo afectadas
gravemente su economía y no pueden llegar a comprar los alimentos más
básicos y necesarios. Nos encontramos sin duda inmersos en una emergencia
alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos. Estas personas, que
son contribuyentes de las cajas del ayuntamiento, necesitan que sea el
ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es la
alimentación y otros productos o servicios básicos. Por si fuera poco, miles de
españoles siguen sin cobrar los ERTES y el ingreso mínimo vital se autoriza de
manera cuestionable. Esto hace que la carga de adquirir productos de
obligatoriedad recientemente regulada suponga en muchas familias un esfuerzo
intolerable.

ACTA DEL PLE

De este modo y desde el 21 de mayo, resulta obligatorio el uso de mascarilla de
cualquier tipo, aunque preferentemente quirúrgicas, que cubra nariz y boca, por
parte de la población mayor de 6 años (recomendadas entre 3-6 años), con
determinadas excepciones. Y todo ello en la vía pública, en espacios cerrado de
uso público, o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible
mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros

vulnerables.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pel grup
municipal del Partit Popular i n’esdevé el següent resultat: dinou (19) vots a
favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears, el Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, Vox Actúa Baleares Inca,
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca i Unides Podem; i dos (2) vots
d'abstenció del grup municipal de MÉS per Inca.
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent
resultat: divuit (18) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, El
Pi-Proposta per les Illes Balears, el Partit Popular, Independents d'Inca-INDI,
Vox Actua Baleares Inca i Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca; i i tres
(3) vots d'abstenció dels grups municipals de MÉS per Inca i Unides Podem.

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.
La Sra. Vallès explica que tant el grup municipal de MÉS per Inca com Unides
Podem han fet una esmena a la totalitat sobre les dues mocions que presenten,
per això faran una moció conjunta amb el següent contingut literal:
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23. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos de suport al poble sahrauí
davant l'escalada de tensió a la zona del Guerguerat

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.

Els grups municipals de MÉS per Inca i de Unides Podem d'Inca presenten per
a la seva aprovació per part d'aquest plenari la següent:
MOCIÓ
El poble sahrauí porta dècades sofrint les agressions del Regne del Marroc amb
la complicitat de la comunitat internacional. Malgrat la seva responsabilitat
històrica, ni els diferents governs espanyols ni les institucions europees han
actuat perquè es compleixi el dret internacional i els mandats de les resolucions
de l'ONU. El poble sahrauí porta esperant un referèndum d'autodeterminació
des que en 1991 es produís l'alto-el-foc entre l'exèrcit marroquí i el Front
Polisario i l'ONU establís la seva Missió per al Referèndum al Sàhara Occidental
(MINURSO). Des de llavors, la població sahrauí viu exiliada en les dures
condicions dels camps de refugiats de Tindouf, en el desert algerià, o en territori
sahrauí sota ocupació marroquina, on la violència i la repressió de les forces
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"MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L'ESCALADA DE LA
TENSIÓ A LA ZONA DEL GUERGUERAT

d'ocupació és sistemàtica.

El Poble Sahrauí està cansat d'esperar un referèndum perquè des de 1991 han
passat gairebé 30 anys. Una part del seu poble viu sota ocupació marroquina i
els seus drets humans són violats constantment. L'altra part viu en l'exili del
desert. Els seus recursos naturals estan sent espoliats. Els més vells diuen que
no poden morir sense almenys veure que el seu poble aconsegueix la
independència i la llibertat i recupera el seu territori per a refundar la nació.
No obstant això, l'única millor solució per a aquest conflicte no és la guerra, sinó
l'organització sense més dilacions d'un referèndum d'autodeterminació que
pregunti al poble sahrauí si vol la independència o la seva integració al Marroc.
Això és els acords en diverses resolucions de Nacions Unides i ha de complirse. A això té dret el poble sahrauí, però aquest referèndum aquesta vegada no
pot esperar.
Per tot això, els grups municipals de MÉS per Inca i de Unides Podem proposa
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El conflicte en els últims dies s'ha agreujat. Les forces marroquines han obert
una carretera que creua la zona del Guerguerat, a la frontera entre el Sàhara
Occidental i Mauritània, travessant una zona que en els acords de 1991 va
quedar desmilitaritzada. Aquest pas és il·legal, però enormement beneficiós per
a les autoritats marroquines, que l'utilitzen per al pas de camions i les seves
exportacions a l'Àfrica subsahariana. Des de fa diverses setmanes, població civil
sahrauí ha estat protestant en la zona tallant aquesta carretera de manera
pacífica amb la finalitat de cridar l'atenció de la comunitat internacional en el
reclam del referèndum i de la renovació del mandat de la MINURSO, fins que el
passat dia 13 de novembre, les forces marroquines van atacar als manifestants
desarmats obrint tres passos il·legals en el mur, iniciant així un conflicte que ha
suposat la ruptura de l'alt al foc. Aquesta decisió pot comportar la volta a la
guerra entre el Sàhara Occidental i el Marroc.

ACTA DEL PLE

Ruptura de l'Alto-el-foc
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Espanya té una responsabilitat jurídica directa sobre el Sàhara Occidental, atès
que va transferir la sobirania i administració al Marroc i Mauritània de la qual era
la seva colònia de forma completament il·legal en 1975. Un territori que Espanya
va abandonar a la seva sort en 1976 sense atendre els requisits de
descolonització de l'ONU. Des de la retirada de Mauritània en 1979, el Marroc
és l'única potencia ocupant sobre el terreny, que explota uns recursos miners i
pesquers que generen enormes beneficis a les seves empreses. Fins que es
van produir aquests acords il·legals, els sahrauís eren ciutadans espanyols i
malgrat aquest abandó per part de les autoritats han comptat durant anys amb
la majoritària solidaritat del nostre poble a la seva justa causa. Les relacions de
fraternitat que ens uneixen a tots dos pobles són enormes, incrementades per
anys de polítiques públiques de solidaritat: agermanaments, Vacances en Pau o
projectes de Cooperació al Desenvolupament.

al ple l'adopció dels següents

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pels grups
municipals de MÉS per Inca i Unides Podem i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent
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1. L’Ajuntament d’Inca exigeix al govern de l'Estat a fer-se càrrec de les
seves obligacions, mentre mantingui l’estatus de potència administradora,
respecte a un territori i uns ciutadans antigament espanyols i que defensi
els acords internacionals i els drets humans del poble sahrauí. Que
exigeixi, de la mateixa manera, als organismes internacionals el
compliment per part del Regne del Marroc dels acords internacionals i
l'alliberament dels activistes sahrauís que romanen a les presons
marroquines.
2. L’Ajuntament d’Inca demanam al govern espanyol que exigeixi als
organismes internacionals com l'ONU i la Unió Europea el compliment
dels acords i l'activació del necessari referèndum d'autodeterminació del
Sàhara Occidental. Aquest referèndum s'haurà de celebrar amb la tutela
efectiva de les Nacions Unides, amb totes les garanties democràtiques, i,
a través d'una pregunta clara, haurà de preveure la possibilitat de la
independència per al poble sahrauí.
3. Que, davant l'agreujament de la situació i l'escalada de la tensió a la zona
fronterera del Guerguerat, l’Ajuntament d’Inca insta al govern espanyol i
la Unió Europea a prendre les accions polítiques i diplomàtiques
necessàries i a exigir al Regne del Marroc el respecte als drets humans i
democràtics del poble sahrauí. Insta, també, a cercar una solució política
i pacífica definitiva per al compliment de les resolucions de l'ONU amb
relació a l'autodeterminació del poble Sahrauí.
4. L’Ajuntament d’Inca demana al govern espanyol que exigeixi a l'ONU el
nomenament d’un Enviat Personal per al Sàhara Occidental —vacant des
de fa més d'un any—, i a la Missió de les Nacions Unides per al
Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) renovar el seu mandat
amb competències en matèria de Drets humans i una clara vocació de
protecció i promoció dels drets civils, polítics, econòmics, socials i
culturals de la població sahrauí.
5. L’Ajuntament d’Inca condemna les accions de violació de l'alto el foc de
1991, a la zona fronterera del Guerguerat i insta al Govern de l'Estat a fer
el mateix, exigint la retirada immediata de les forces militars presents i el
cessament de les accions bèl·liques facilitant les condicions necessàries
perquè es reprenguin les negociacions entre representants marroquins i
sahrauís per poder arribar la solució pacífica i definitiva del conflicte i al
compliment de totes les resolucions de l'ONU respecte als drets del poble
Sahrauí."

ACTA DEL PLE

ACORDS

resultat: dinou (19) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca,
MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, el Partit Popular,
Independents d'Inca-INDI, Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía-Inca i Unides
Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox Actúa Baleares
Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.

"MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSIB-PSOE, PARTIT POPULAR,
INDEPENDENTS D’INCA, MÉS PER INCA, PI PROPOSTA PER LES ILLES,
CIUDADANOS I UNIDAS PODEMOS, AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE
DEL 2020
Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, a l’Ajuntament d’Inca, feim
ressò d’aquesta data, alhora que refermam el nostre compromís en la lluita
contra la violència envers les dones.
Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són
esgarrifoses. A Mallorca, enguany foren assassinades tres dones per les seves
parelles o exparelles, na Lillemor Christina Sundberg dia 21 juliol a Palma i na
Habibe Ismail Emin el 15 d’octubre a Peguera i fa pocs dies Remedios Cortés a
Secar de la Real.
Des de 2003 han estat assassinades per la parella o exparella 36 dones a
Mallorca. Enguany s’ha publicat la macroenquesta que fa periòdicament la
Delegació de Govern de Violència de Gènere, en la qual es constata que la
meitat de les dones de l’Estat espanyol ha patit algun tipus de violència
masclista. I quasi una tercera part de les dones majors de 16 anys han patit
violència física per part d’un home. Fer front al masclisme que considera que pot
disposar i agredir el cos de les dones, és una tasca ineludible que tothom té en
una societat democràtica.
Prop del 7 % de dones han patit violència sexual i, d’aquestes, més d’un 90 %

ACTA DEL PLE

Les persones reunides consideren la Moció següent, 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.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

24.- Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, el Partit Popular,
Independents d'Inca, El Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas
Podemos, amb motiu del 25 de novembre de 2020, Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

no la denuncia: per por, per vergonya, perquè massa sovint encara es jutgen les
víctimes; perquè massa sovint la pregunta és com anava vestida i es carrega la
responsabilitat sobre ella i no sobre l’agressor.
Una de cada tres dones a Espanya han patit violència física, sexual o
psicològica dins una relació de parella. Un 90 % de les dones que han patit
violència tenia fills i filles, víctimes d’aquesta violència. També n’hem de tenir
cura. Els infants dels nostres pobles han de créixer en entorns segurs.

Aquest 2020 està marcat per la pandèmia del Covid-19 i la crisi social i
econòmica. Aquesta situació, torna a evidenciar les desigualtats de gènere que
sostenen a un sistema que no protegeix, ni ofereix vides dignes i segures a les
dones. La situació de confinament, les limitacions a la mobilitat i les
conseqüències de les mesures preses per fer front al coronavirus, han
intensificat violències masclistes.
Moltes dones s'han trobat tancades amb els seus maltractadors en una especial
situació de vulnerabilitat i incertesa. Durant les primeres sis setmanes de
quarantena s'han realitzat més de 4.000 detencions per violència masclista, a
més veiem un augment de més del 50 % de l'ús telefònic del 016 i de més d'un
100 % del seu ús en línia. Segons les dades del Ministeri d'Igualtat, les trucades
al nombre 016 s'han incrementat en el mes d'abril un 60% respecte a abril del
2019, i les consultes en línia s'han incrementat aquest mateix mes gairebé un
600 % comparat amb abril de l'any anterior. També en el nostre municipi han
augmentat el nombre de denuncies al respecte.
És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació de virus i la
capacitat de resposta dels sistemes de salut amb l'erradicació de les conductes
que reprodueixen i perpetuen la desigualtat i amb la protecció dels que pateixen
les conseqüències.
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I això vol dir també posar el focus en l’agressor, apuntar cap el culpable i no la
víctima. Com va rompre la relació? Amb qui es relacionava? etc. Són comentaris
que de vegades sentim o llegim... seguim tolerant justificacions velades que
disculpen la reacció de l’agressor i que emmascaren el maltractament o
l’agressió.

ACTA DEL PLE

Moltes, per por o per desconfiança, no comuniquen la situació de violència que
estan patint, per això és imprescindible seguir treballant per erradicar la
violència envers les dones i crear les xarxes i sinèrgies socials necessàries per
vèncer-la i per apropar-nos a aquelles que la pateixen.
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Moltes d’elles han viscut més de 40 anys de maltractaments. De fet, un 20 % de
les víctimes de violència de gènere són dones grans. No podem consentir que
les dones majors dels nostres municipis visquin i suportin tota una vida de
maltractament.

La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la
incertesa està aprofundint la bretxa de gènere tant en l'ús de recursos públics
com en l'accés a l'ocupació, ampliant les dificultats d'equilibri entre la vida
personal, professional i familiar i dificultant la independència econòmica de les
dones.
Davant les violències masclistes seguim reaccionant, convidam tothom a actuar
i en refermam el nostre compromís:

4. Ens comprometem a seguir impulsant i treballant amb la Taula Local de
Coordinació contra les Violències Masclistes.
5. Ens comprometem a posar atenció especial a la situació de violència que
pateixen moltes dones que poden patir diverses situacions de vulnerabilitat.
6. Ens comprometem a instar el Govern d'Espanya perquè es modifiqui la Llei
orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
ampliant la pròpia definició de violència de gènere, complint amb el ratificat dins
el Conveni d'Istanbul el 2014. És a dir, que s'incloguin les violències contra les
dones fora de l'àmbit de la parella o exparella, que s'incorpori la violència
sexual, laboral, institucional.
7. Ens comprometem a instar al Govern d’Espanya perquè desenvolupi una llei
integral contra la trata d’éssers humans per perseguir a les xarxes de
delinqüents que es lucren amb aquesta nova esclavitud, majoritàriament de
dones i nines.
8. Ens comprometem a desenvolupar plans de formació i sensibilització contra
la violència de gènere d’obligat compliment tant al personal sanitari, educatiu,
jurídic, els cossos de seguretat de l’Estat amb cursos de formació.
9. Ens comprometem a intentar crear punts de trobada per reforçar les
actuacions amb menors en context de violència de gènere.
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3. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d'educació sexual, tant per
a infants i joves, com per a pares i mares i a interpel·lar els homes del nostre
voltant perquè esdevinguin còmplices en aquesta lluita.

ACTA DEL PLE

2. Ens comprometem a instar a seguir treballant en el si de la Comissió Sectorial
per una Mallorca Lliure de Violències Masclistes, col·laborant amb els altres
ajuntaments i amb totes les institucions, perquè es pugui ampliar el temps
d’acreditació com a víctima de violència de gènere per possibilitar la seva
inclusió en processos d’incorporació laboral.
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1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes
les dones i nines i a no escatimar recursos per fer-hi front

10. Ens comprometem a fer un municipi lliure de violències masclistes des de
tots els àmbits."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació la Moció i n'esdevé el següent resultat: vint (20) vots a favor dels grups
municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears, el Partit Popular, Independents d'Inca-INDI, Ciudadanos-Partido para la
Ciudadanía-Inca i Unides Podem; i dos (2) vots en contra del grup municipal de
Vox Actúa Baleares Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.

"MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
EN EL AYUNTAMIENTO DE INCA PARA INSTAR AL GOBIERNO A MODIFICAR
LA LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA AUMENTAR LA
CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y GARANTIZAR LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES RECOGIDOS EN LA
CONSTITUCIÓN.
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Inca conforme a lo previsto
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de
Acuerdo/Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de
Educación (LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de
España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad
española en general:
 Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno
ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos
parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características
exige.
 El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por
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Les persones reunides consideren la Moció següent, 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.
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25. Moció del grup municipal del Partit Popular per instar a la modificació
de la Llei orgànica de modificació de la LOE

1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la
Constitución Española y con ello impide a las familias españolas elegir la
educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149
de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del
derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención,
expedición y homologación de títulos.
3.- Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como
lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo
integrador.
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra
democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles
de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos
e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy
importantes de conocimientos y competencias. Por ello el Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Inca presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia
educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes
sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo
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La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas
presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos
separatistas) supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:

ACTA DEL PLE

Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá"
representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la
LOE de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo
temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios
de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo.
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el Consejo Escolar del Estado.
 Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y
representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos,
etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del
Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes
educativas.
 La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la
Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha
desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios
han tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil
enmiendas.

educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia
en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como
una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a
acceder en condiciones de igualdad.
2. Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los
poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones.

6. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países
de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y
competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo:
evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los
centros, refuerzo de la función directiva, etc.
7. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar
un sistema de selección, formación y carrera profesional para los
docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad
del sistema educativo.
8. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración
del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:
 Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una
financiación adecuada de las comunidades autónomas y permita
actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros
educativos que precisen medidas de calidad específicas.
 Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a
la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España
y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la
Constitución Española.
 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España
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5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial
tanto en la red pública como privada concertada como elementos
importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita
elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y
necesidades.

ACTA DEL PLE

4. Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y
Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3
años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún
alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
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3. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua
castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el
ejercicio del derecho a la educación.

conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de
calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el
acceso a la universidad.
 Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de
periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico
certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora
continua del mismo.
 Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de
las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin
lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació la Moció i n'esdevé el següent resultat: sis (6) vots a favor dels grups
municipals del Partit Popular, Vox Actúa Baleares Inca i Ciudadanos-Partido
para la Ciudadanía-Inca; dotze (12) vots en contra dels grups municipals de
Socialistes d'Inca, MÉS per Inca i Unides Podem; i tres (3) vots d'abstenció del
grup municipal d’Independents d'Inca-INDI i El Pi-Proposta per les Illes Balears.
Atès el resultat de la votació no es declara aprovada la Moció.
26. Moció del grup municipal de MÉS per Inca de suport al poble sahrauí
davant l'escalada de la tensió a la zona del Guerguerat
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10.
Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido
Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneren derechos
recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el
derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España
según marca el Art 3 de la Constitución.
11.
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la
Ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de
los Diputados."
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 Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital
del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de
todos los alumnos de las competencias digitales
 Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del
aprendizaje de una segunda lengua extranjera.
 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las
exigencias de nuestro modelo productivo.
 Incorporar a la legislación básica un Plan de emergencia educativa para
situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.

ACTA DEL PLE

9. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo.
En este sentido:

Aquesta moció es retira, ja que ha estat tractada amb anterioritat.
27. Moció del grup municipal de Ciudadanos, amb motiu del dia 18 de
novembre, Dia Europeu per la Protecció dels Nins de l'Explotació Sexual
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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 18 de noviembre del 2015 fue el primer Día Europeo para la protección de los
niños de la explotación sexual. Esta fue una iniciativa del Consejo de Europa,
aprovechando la campaña Uno de cada cinco y la firma del Convenio de
Lanzarote.
Esta efeméride busca exponer públicamente los diferentes tipos de violencias y
abusos a los que se ven sometidos muchos niños en Europa, bien sea en la
escuela, la casa, dentro de su círculo de confianza o por parte de un completo
extraño.
La idea es despertar las alarmas en la población más adulta para que al
detectar algún signo extraño aborden el problema, lo prevengan o tomen cartas
legales en el asunto, de ser el caso.
La administración debería tener como objetivos prioritarios aumentar la
conciencia pública para frenar este tipo de abusos, fomentar debates abiertos
para que los niños se sientan protegidos por el sistema y potenciar la
implantación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los
niños contra la explotación y el abuso sexual, conocido como Convenio de
Lanzarote, del que España forma parte desde 2010.
Por lo que Ciudadanos solicita al Pleno del ayuntamiento de Inca la aprobación
de los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLE

Moción con motivo del 18N: Día Europeo para la protección de los niños de la
explotación sexual
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"D. Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Inca en
el Ayuntamiento de Inca, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta para su aprobación la siguiente

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Les persones reunides consideren la Moció següent, que transcrita textualment
diu:

1.- Que el Ayuntamiento de Inca se implique en la divulgación del problema que
supone la explotación y el abuso sexual en menores.
2.- Que el ayuntamiento de Inca, apoyado por el trabajo que ya realiza el policía
tutor, establezca los protocolos necesarios para que los menores confíen en el
sistema y se sientan protegidos.
3.- Que el ayuntamiento de Inca inste a las autoridades competentes a cumplir
los acuerdos del Convenio de Lanzarote, especialmente en relación al Cap. VII,
art. 30, en el que se insta a las administraciones a adoptar las medidas
legislativas necesarias para garantizar que las investigaciones y actuaciones
penales se lleven a cabo en el interés superior del niño y dentro del respeto a
sus derechos."

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.
Les persones reunides consideren la Moció següent, que transcrita textualment
diu:
"El grup municipal del PSIB-PSOE de l'Ajuntament d'Inca presenta la següent
iniciativa al Ple de l'Ajuntament.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Arran de la crisi del 2008, la població jove espanyola ha patit de manera
especial les conseqüències de la recessió econòmica, la qual cosa ha provocat
l'existència de tota una generació amb un futur molt incert.
Actualment l'ocupació juvenil a Espanya es caracteritza per una forta
temporalitat i per jornades de treball molt reduïdes. Segons l'Eurostat, el 57,40
% dels joves d’entre 15 i 29 anys a Espanya treballa a temps parcial. D'altra
banda, davant la impossibilitat de trobar feina establa s'ha produït la
consagració de l'atur juvenil com a desocupació de llarga durada: l'atur juvenil a
Espanya supera el 41 %.
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28. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE de mesures per l'ocupació
laboral juvenil davant les conseqüències econòmiques i socials de la
COVID-19

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet
a votació la moció i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

El context econòmic i social derivat de la pandèmia de la COVID-19 no ha fet
més que agreujar aquesta situació per un sector de la població ja especialment
vulnerable, que sense ser responsable de les dues darreres crisis globals, n'és
el principal pagador. Un de cada dos llocs de feina perduts durant la crisi
sanitària estaven ocupats per persones joves. Una de les explicacions d'aquest
fet és que els i les joves són el col·lectiu més barat d'acomiadar a conseqüència
de la precarització amb què es va decidir sortir de l'anterior crisi.

Per tot això l'abans exposat, el grup municipal socialista presenta les següents
propostes d'acord:
1. El Ple de l'Ajuntament d'Inca constata que els i les joves són un dels sectors
de la població que més han patit i patiran les conseqüències econòmiques i
socials de la COVID-19 i que necessiten d'una resposta concreta i coordinada
entre totes les institucions.
2. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta al Govern d'Espanya a actualitzar el
contracte de relleu als sectors econòmics actuals i a bonificar la seva utilització
quan el o la rellevista sigui menor de 30 anys, fent especial incís en sectors
envellits o en persones pròximes a la jubilació considerades de risc per la
COVID-19.
3. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern d'Espanya a impulsar reduccions
i bonificacions a les empreses que contractin treballadors menors de 30 anys en
figures laborals estables com el contracte indefinit i a jornada completa.
4. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern d'Espanya a incrementar la
dotació pressupostària a les comunitats autònomes pel que fa al Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.
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De la mateixa manera és fonamental promoure la creació d'una ocupació
sostenible que equilibri les dimensions econòmica, ètica i ambiental. Les
condicions de treball dignes, la capacitació professional i els drets laborals han
d'estar garantits per a tots els treballadors i treballadores.

ACTA DEL PLE

És fonamental, per tant, que els poders públics treballin amb l'objectiu de pal·liar
els efectes de la desocupació entre la població jove, així com aconseguir les
millors condicions laborals per a aquests. Facilitar l'accés al mercat laboral i
ajudar a incrementar aquesta formació resulta crucial per posar fi a aquesta
situació.

Número: 2020-0016 Data: 23/12/2020

Segons l'article 35.1 de la Constitució espanyola ‘tots els espanyols tenen el
deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la
promoció a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les
seves necessitats i les de la seva família sense que en cap cas es pugui fer
discriminació per raó de sexe’.

5. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a continuar
impulsant iniciatives encaminades a una major inserció laboral dels i les joves
en unes condicions dignes, com és l'exemple del programa ‘Joves Qualificats’,
que permet, a través del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la contractació
en pràctiques de joves menors de 30 anys amb estudis universitaris o de
formació professional.
6. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a posar en
marxa iniciatives per tal de facilitar la tornada a les Illes Balears del talent
d'aquells joves qualificats que han hagut de partir fora de les Illes per manca
d'oportunitats laborals, així com per evitar un possible nou èxode de talent.

9. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme
una vigilància especial sobre les condicions de les ofertes laborals dirigides a
persones joves. En particular, s'ha de vetllar per la desaparició de la cobertura
de places laborals a través de voluntaris, que solen amagar contractacions
fraudulentes. "
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8. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern d'Espanya a estudiar la creació
d'un segell de responsabilitat social jove que identifiqui, davant les persones
consumidores i davant les administracions, a aquelles empreses compromeses
amb la contractació, promoció i dignificació de les condicions laborals de la
joventut.

ACTA DEL PLE

7. El Ple de l'Ajuntament d'Inca acorda incloure com a condicions especials
d'execució dels contractes públics, dins els límits legals, consideracions socials
vinculades a l'edat que fomentin la contractació de personal jove, i instam al
Govern de les Illes Balears i al Govern d'Espanya a actuar en el mateix sentit.

"5. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a continuar
impulsant iniciatives encaminades a una major formació i inserció laboral dels i
les joves en unes condicions dignes, com és l'exemple del programa ‘Joves
Qualificats’ o els programes de formació dual, que permet, a través del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil, la contractació en pràctiques de joves menors de
30 anys amb estudis universitaris o de formació professional.
8. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta el Govern d'Espanya a estudiar la creació
d'un segell de responsabilitat social jove que identifiqui, davant les persones
consumidores i davant les administracions, aquelles empreses compromeses
amb la formació, contractació, promoció i dignificació de les condicions laborals
de la joventut."
Finalitzades les intervencions, es passen a votar les esmenes proposada pel
grup municipal de MÉS per Inca i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
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El grup municipal de MÉS per Inca proposa esmenar els punts 5 i 8 de la Moció,
per tal que quedin amb el següent contingut literal:

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.
29. Mocions urgents
No se'n presenten.
30. Precs i preguntes
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ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la sessió quan són
les 00.50 hores, de la qual estenc la present acta que jo, el secretari, certific.
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No se'n formulen.

