ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
EN DATA 29 D’OCTUBRE DE 2020

1. DACIÓ DE COMPTE DE LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT QUE
JUSTIFICA LA CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LA SESSIÓ DEL PLE.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.059
AL 1.209 DE 2020.
3. DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE
CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2020.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS
CLUBS ESPORTIUS LOCALS.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A
ESPORTISTES LOCALS.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA
REGULADORA
DE
LA
TAXA
PER
A
L’APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN
PER
A
L’ACCEPTACIÓ
DE
LA
PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ EN EL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD).
10.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI
AMBIENT I MODEL DE CIUTAT PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ
DE TERRENYS PER A L’AMPLIACIÓ DE LA DEPURADORA.
11.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI
AMBIENT I MODEL DE CIUTAT PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL CATÀLEG.
12.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI
AMBIENT I MODEL DE CIUTAT PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA
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5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE
LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA.
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4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC
DE LA POLICIA LOCAL.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 11 DEL PGOU.
13.
PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA PARTICIPACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA DELS PREMIS AUTONÒMICS DE VOLUNTARIAT
IB 2020, MITJANÇANT EL PROJECTE INCA REPUNTA.
14.
PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA
D’ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) DE
L’AGENDA 2030.
15.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA DE
SUPORT A LES DEMANDES DE L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS AMB
MÉS DE 40 ANYS COTITZATS.

MOCIONS URGENTS.

A) PROPOSTA DE BATLIA PER A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA
DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES
TAXES MUNICIPALS PER A L’OCUPACIÓ DEL SÒL DE DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL PER QUIOSCOS I PARADES DE COTXES DE
LLOGUER O SERVEI DE TAXI EN LA VIA PÚBLICA.
B) PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA CESSIÓ DEL CONTRACTE
DE LA CAFETERIA DEL POLIESPORTIU MATEU CAÑELLAS.
PRECS I PREGUNTES.
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18.

ACTA DEL PLE

17.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

16.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIDAS PODEMOS AMB
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A
LES DONES.
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EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

PL/2020/15

El Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
TIPUS DE CONVOCATÒRIA

Ordinària

DATA

29 d’octubre de 2020

DURADA

Des de les 19.30 fins a les 23.00 hores

LLOC

Sala de plens

PRESIDIDA PER

VIRGILIO MORENO SARRIO

SECRETARI

GUILLERMO CORRÓ TRUYOL

ASSISTEIX

43142128Q

ANTONI CANAVES REYNÉS

SÍ

X1483059L

ALICE WEBER

SÍ

43063537Q

ANDREU CABALLERO ROMERO

SÍ

78198711E

ANDRÉS GILI VIZCAÍNO

SÍ

78215405H

ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA

SÍ

41520283Q

ANTONI PEÑA MIR

SÍ

42974124G

ANTÒNIA MARIA SABATER MARTORELL

SÍ

78202823V

FRANCISCO POL ALORDA

SÍ

43030793R

FÉLIX SÁNCHEZ DÍAZ

SÍ

37336778G

GABRIEL FRONTERA BORRUECO

SÍ

43050727V

GREGORIO FERRA FRAU

SÍ

78215597A

ISABEL VALLÉS GARRIDO

SÍ

78215761Y

MARIA ANTÒNIA PONS TORRENS

SÍ

43056297K

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MOLINA

SÍ

43141283E

MARÍA DEL CARMEN OSES RAMOS

SÍ

43234862Z

MARÍA DEL MAR NAVARRO REGUILLO

SÍ

43062019Q

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RAMIS

SÍ

43141376T

SEBASTIÀ ORIOL DÍAZ

SÍ

76023824S

SONIA FRANCISCA FRANCO RUIZ

SÍ

43077939C

VIRGILIO MORENO SARRIÓ

SÍ

43141485V

VANESA BERGA GARZÓN

SÍ

78194337H

ÁNGEL GARCÍA BONAFÈ

SÍ
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NOM I COGNOMS

ACTA DEL PLE

DNI

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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.

Les persones assistents se’n donen per assabentades.
2.
DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.059
AL 1.209 DE 2020

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

El Sr. García vol fer constar en acta que, com a cada sessió plenària, els
agradaria com a tots que no es donàs la situació d'alarma, però que des del
principi han optat per assistir-hi, de vegades hi assistien els dos membres i de
vegades només un. Els pareix molt bé aquesta situació de participació
presencial o telemàtica, però també vol aprofitar per demanar al Sr. Batle que
convoqui la Junta de Portaveus per parlar del tema COVID-19 en l'àmbit de la
casa consistorial, no d'afectats, per tenir un intercanvi d'opinions que no han
tengut aquests darrers 15 dies; el seu grup pensa que a la Junta de Portaveus
seria el moment de poder parlar-ne amb claredat i amb confidencialitat. La
situació de cada un i de qui està afectat la coneixen, o bé per Instagram o bé
perquè la coneixen, però considera que sí hi hauria d'haver un intercanvi
d'opinions o de la postura, a fi de tenir clar com s'actua i no haver d'anar
cercant què passa, què no fan, els grups bimbolla, etc., i que se'ls expliqui als
portaveus, la qual cosa no lleva totes les explicacions que els han donat
anteriorment, però aquesta vegada creu que els ha tocat més a prop en
quantitat de persones. No es vol allargar i no creu que el Ple sigui el lloc per
debatre aquesta qüestió, sinó que simplement demana una Junta de
Portaveus.

ACTA DEL PLE

1.
DACIÓ DE COMPTE DE LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT QUE
JUSTIFICA LA CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LA SESSIÓ DEL PLE

3.
DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE
CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2020
Es dóna compte de la modificació proposada per l’interventor del seu Pla de
Control Financer per a l’any 2020, que transcrita textualment diu:
"Vist que l’òrgan Interventor ha modificat el Pla Anual de Control Financer per a
l'exercici 2020.
Vist el que disposa l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril pel qual
es regula el règim de control intern en les entitats del sector públic local,
estableix:
“1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero
que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a
realizar durante el ejercicio.
2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya
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Les persones assistents se’n donen per assabentades.

4.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA
POLICIA LOCAL
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«I. En data 26 d’octubre 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 del complement específic de la
Policia Local.
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant providència de 9 d’octubre de
2020 emeto el següent INFORME AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. NORMATIVA APLICABLE
•

Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases del règim local –LRBRL.

•

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2018 -LPGE 2018-.

•

Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

•

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local –
TRRL.
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Les persones assistents se’n donen per assabentades.
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3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan
Anual concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo,
subjetivo y temporal de cada una de ellas””.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente
con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para
cada ejercicio y los medios disponibles. A estos efectos, se incluirán en el Plan
las actuaciones referidas en el artículo 29.4 del Reglamento. El concepto de
riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o
circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar
incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información
financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia
en la gestión. Una vez identificados los riesgos será necesario asignar
prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar. De esta manera, se
realizará una evaluación para estimar la importancia del riesgo, utilizando tanto
criterios cuantitativos como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de
seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando tanto repetir
controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como que
se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.

•

Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris d'Administració local.

•

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.

•

Llei 3/2007 de 27 de març, de la de funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

•

Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació dels policies locals de les Illes
Balears.

•

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.

L'art. 51 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació dels policies locals de
les Illes Balears assenyala el següent quant a les retribucions dels policies
locals:
‘1. Els membres dels cossos de les policies locals i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de Policia local, per complir les seves
funcions, percebran unes retribucions justes i adequades al seu nivell de
formació, dedicació, incompatibilitat i especial risc, així com en consideració
amb l’especificitat dels seus horaris i estructura. La conselleria competent en
matèria de coordinació de policies locals promourà l’homogeneïtzació dels
conceptes retributius dels diferents cossos.
2. Les retribucions bàsiques es fixaran de conformitat amb el que preveu la
normativa bàsica estatal.
3. Les retribucions complementàries que fixi cada ajuntament dins dels límits
que estableix la legislació vigent, una vegada negociades amb els sindicats,
establiran i quantificaran les peculiaritats de les diferents categories
professionals i l'especificitat dels llocs de treball.’
De conformitat amb el disposat a l’article 93 de la LRBRL, les retribucions
bàsiques dels funcionaris locals hauran de tenir la mateixa estructura i idèntica
quantia que les establertes amb caràcter general per a tota la funció pública.
Les retribucions complementàries s’atendran a l’estructura i als criteris de
valoració objectiva de les de la resta dels funcionaris públics, i la seva quantia
global serà fixada pel Ple de la corporació dintre dels límits màxims i mínims
que s’assenyalin per l’Estat.
Per la seva banda, l’article 153.3 del TRRL estableix que l’estructura, criteris de
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2. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DE LA POLICIA LOCAL.
COMPLEMENT ESPECÍFIC.
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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.
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•

valoració objectiva, en el seu cas, i quanties de les diverses retribucions dels
funcionaris de l’Administració Local, es regiran pel disposat en l’article 93 de la
LBRL
Hem d’acudir, per tant, a la regulació establerta en els articles 21 i s. del
TREBEP. L’art. 21 disposa: ‘1. Les quanties de les retribucions bàsiques i
l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels
funcionaris, així com l'increment de la massa salarial amb el personal laboral,
s'han de reflectir per a cada exercici pressupostari en la corresponent llei de
pressupostos.

L’article 4 de l’RD861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris d’Administració Local, disposa que el complement
específic està destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs de
treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació,
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penúria. I que en cap cas podrà
assignar-se més d'un complement específic a cada lloc de treball, encara que
en fixar-lo podran prendre's en consideració conjuntament dues o més de les
condicions particulars esmentades que puguin concórrer en un lloc de treball.
Aquest mateix precepte assenyala que la seva modificació requereix que, amb
caràcter previ, s’efectuï per la Corporació una valoració del lloc de treball
atenent a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat,
responsabilitat, perillositat o penositat. La quantitat global destinada a
l'assignació de complements específics figurarà en el pressupost i no podrà
excedir del límit màxim expressat en l'art. 7.2.a), d'aquesta norma. (Fins a un
màxim del 75 per 100 per a complement específic, en qualsevol de les seves
modalitats, incloent el de penúria o perillositat per a la Policia Municipal i Servei
d'Extinció d'Incendis.)"
La valoració del lloc de treball consisteix a determinar les funcions, condicions i
exigències del lloc en condicions normals, sense valorar el rendiment individual,
ni la capacitat del treballador que l’ocupa en un moment determinat. Per tant,
s’ha de fixar el complement específic que correspon al lloc de treball i no a les
aptituds del funcionari, de manera que, si en algun moment aquestes funcions
que ara motiven l'increment del complement específic deixen d'estar
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La Llei 3/2007 de 27 de març, de la de funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en el seu art. 121.3.c) defineix el complement
específic com a aquella retribució complementària que retribueix l’especial
dificultat tècnica, la responsabilitat, o la incompatibilitat que concorr en
determinats llocs de feina, o les condicions especials en què s’exerceixen les
funcions.

ACTA DEL PLE

L’article 24 sense donar nom a aquest complement, determina a l’apartat b) que
la quantia i estructura de les retribucions complementàries dels funcionaris
s’establirà pel que disposin les corresponents lleis de cada Administració
pública, tenint en compte, entre altres factors, a l’especial dificultat tècnica,
responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per al desenvolupament de
determinats llocs de treball o les condicions en què es desenvolupa el treball.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

2. No es poden acordar increments retributius que globalment suposin un
increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment en la Llei de
pressupostos generals de l'Estat per al personal.’

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.
En aquests termes la determinació i modificació de les retribucions del personal
està íntimament lligada amb el sistema d'ordenació de llocs de treball i amb el
sistema de classificació professional conforme al qual s'estructura l'ocupació.
L'art. 74 del TREBEP estableix: "Las Administraciones Públicas estructurarán
su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión
y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".

L’article 3. DOS de l’RD llei 2/2020 disposa que per a l’any 2020 les retribucions
del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment
global superior al 2 % respecte de les vigents a 31/12/2019.
D’acord amb l’RD llei 2/2020, mitjançant Decret de Batlia núm. 2020000112 de
dia 24 de gener de 2020 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, les quals respecte a les dels
policies es distribueixen en els següents conceptes:
Llocs de feina
MAJOR
CAP DE POLICIA A1/A2
INSPECTOR A2
SUBINSPECTOR A2
OFICIALS C1
POLICIES C1/C2

Nivell destí
24
24
22
20
18
16

Retribució
bàsica mensual
1.040,69
1.040,69
1.040,69
1.040,69
781,39
781,39

Complement
destí mensual
632,59
632,59
553,3
477,19
428,46
379,77
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3. RETRIBUCIONS DELS POLICIES LOCALS DE L’AJUNTAMENT D’INCA
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A part, cal assenyalar que actualment es troba en fase de negociació sindical
un nou document de Relació de Llocs de Feina de l'Ajuntament d'Inca. Aquest
document ja ha estat confeccionat materialment, tal com es desprèn dels
documents administratius que consten a l'expedient de la RLT (organigrama,
fitxa de lloc de treball, relació detallada de llocs i valoració de llocs de treball), i
es troba en fase de negociació sindical.

ACTA DEL PLE

Així, el Ple de l’Ajuntament d’Inca en data 30 de gener de 2004 va aprovar el
Catàleg, la valoració i la relació de llocs de feina del personal funcionari.

Llocs de feina
MAJOR POLICIA
CAP POLICIA
INSPECTOR
SUBINSPECTOR
OFICIALS GABINET
OFICIALS NOCTURN
OFICIALS TORNS
POLICIES GABINET
POLICIES NOCTURN
POLICIES TORNS

Complement específic mensual
1.232,14 euros/mes
1.232,14 euros/mes
1.290,73 euros/mes
1.088,80 euros/mes
562,22 euros/mes
562,22 euros/mes
620,19 euros/mes
468,45 euros/mes
468,45 euros/mes
519,41 euros/mes

A més de les retribucions anteriors, els membres de la Policia Local perceben
complements de productivitat que, com el plus de nocturnitat que hem
assenyalat, per la seva pròpia naturalesa haurien d’estar integrats dins el
complement específic, tal com veurem més endavant.
4. LIMITACIONS PRESSUPOSTÀRIES
El Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix en el
seu art. 3. DOS que les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior al 2% respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de
comparació, tant pel que fa als efectius de personal com per la seva antiguitat.
No obstant les limitacions d’increments salarials imposades en aquest
precepte, en el seu apartat SET assenyala: “Allò disposat en els apartats
anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de les adequacions retributives que,
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Així, en el cas dels membres de policia que presten els seus serveis en horari
nocturn, a més del complement específic que hem assenyalat anteriorment,
perceben aquesta quantitat extra per nocturnitat en compliment d’aquest article,
que actualment té un import de 231,88 euros/mes. Aquesta percepció no la fan
de manera integrada dins el complement específic tal com diu el conveni, sinó
de manera independent, en concepte de plus de nocturnitat.
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Ara bé, el conveni de personal funcionari de l'Ajuntament d'Inca vigent des del
dia 1 de gener de 1998 regula en el seu art. 24 la nocturnitat del personal
funcionari i disposa: "Al personal de l'Ajuntament que presti serveis en horari
nocturn, comprés entre les 22,00 i les 06,00 hores, se l'inclourà dins del
complement específic la quantitat de 32.000 ptes., a la qual quantitat, com a
part integrant d'aquest complement, se li aplicarà l'increment salarial que
anualment s'aprovi per les retribucions dels funcionaris mitjançant la Llei de
pressupostos de l'Estat."

ACTA DEL PLE

Com podem veure a la taula anterior, el complement específic que és preveu
pel membres del grup de la nocturna i pels membres de gabinet és el mateix.

amb caràcter singular i excepcional, són imprescindibles pel contingut dels llocs
de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o
pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.”
D’altra banda, l’art. 6.D de l’RD llei 2/2020 permet aquesta adequació retributiva
respecte del complement específic, ja que assenyala que aquest complement
s’incrementarà en el percentatge previst a l’art. 3.DOS, sense perjudici d’allò
previst a l’art. 3.SET; per tant, s’està referint a la possibilitat d’incrementar el
complement específic quan resulti imprescindible pel contingut del llocs de
feina.

Per tant, les modificacions del complement específic que seguidament
passarem a analitzar estarien incloses dins aquesta excepcionalitat de la
limitació als increments retributius dels funcionaris ja que la modificació que es
proposa es realitza de forma singular i excepcional ja que no es realitza al llocs
de feina de tota la plantilla de personal de l’Ajuntament, sinó exclusivament als
llocs de feina de la Policia Local. Fins i tot, en el cas de la valoració de la
prestació dels serveis en caps de setmana o en els dies festius especialment
assenyalats de Nadal, s’aplicarà sempre i quan es doni la circumstància
d'haver fet feina de manera efectiva durant un dels serveis de la policia del cap
de setmana, o en una de les franges horàries d’uns dies festius taxats.
Ara bé, encara que es permeti aquesta excepció als increments retributius, s’ha
de tenir pressent que en tot cas, sempre s'hauran de respectar-se els límits
retributius assenyalats en l’article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril,
com és el màxim del 75 %, pel que fa a la quantia global del complement
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D’aquesta forma, qualsevol increment retributiu superior a aquells límits, a
causa d’una modificació substancial de les funcions, i amb això l’increment del
complement específic de determinats llocs de treball, sempre prèvia justificació
i valoració objectiva, no ha de ser necessàriament contrari al que disposa la Llei
de Pressuposts ni l’RD llei 2/2020, ja que la llei admet com a excepció les
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball.

Codi Validació: 3R9P9G4Y42SWAGZZ4DT27TSYG | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 105

Cal deixar constància que des des l’aprovació de la RLT vigent de l’any 2004
no s’ha aprovat cap modificació del complement específic del personal
funcionari de la Policia Local, ni cap altra relació de llocs de treball, ja que s’ha
confeccionat el document definitiu de la nova RLT, però com ja hem dit es troba
en fase de negociació sindical. Per tant, per poder valorar els llocs de feina de
la Policia Local ens hem d’atendre al catàleg i a la RLT vigent de 2004. Els
factors i components que seguidament analitzarem no han estat anteriorment
valorats, com es demostrarà a continuació i com es pot comprovar en la relació
de llocs de treball de l'Ajuntament de 2004, actualment vigent.

ACTA DEL PLE

Això vol dir que les adequacions retributives que, amb caràcter singular i
excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, no estan
subjectes a la limitació establerta a l’apartat Dos de l’article 3, sempre que
portin causa d’una correcta valoració dels llocs de treball mai realitzada
anteriorment, o per raons de creació de nous llocs o modificació substancial
dels preexistents realitzada mitjançant l’aplicació de coneixements científics o
pràctics que cerquin l’objectiva adequació entre el contingut del lloc i la seva
compensació econòmica.

específic del personal.
En aquest cas, l'informe econòmic financer del Pressupost Municipal del 2020,
emès per l'interventor municipal, va posar de manifest que l'import màxim
complement especific (75%) permès són 2.203.378,21 euros i el complement
específic previst al pressupost 2020 es de 1.460.697,91 euros; per tant amb
aquest increment del complement específic no es superarà el màxim permès.
5. ACTUALITZACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA POLICIA LOCAL
MITJANÇANT VALORACIÓ OBJECTIVA
5.1. Actualització del complement específic que afecta a tots els llocs de feina
de la Policia.

Grup

Escala

A

Tècnica

B
C

Executiva
Bàsica

Categoria
Intendent, comissari
major
Inspector i subinspector
Oficial i policia

Actualment, aquests grups de classificació (A, B i C) equivalen respectivament
als grups i subgrups A1, A2 i B, aprovats per la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de
l’Estatut de l’empleat públic.
A la vista d’aquesta integració en els nous grups, la Disposició Transitòria
primera disposava que aquesta integració no havia de suposar necessàriament
un increment de la despesa pública ni la modificació de les retribucions totals
anuals dels afectats. Afegint per altra banda que l’increment de les retribucions
bàsiques es reduiria de les retribucions complementàries, preferentment del
complement de productivitat.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament va modificar la relació de llocs de treball
per adaptar les diferents categories dels policies als nous grups d’integració.
Vist que les retribucions bàsiques dels funcionaris venen imposades per llei, es
va incrementar el sou d’acord amb el grup de classificació on havia quedat
integrat, compensant aquest increment de sou amb un detriment del
complement específic de cada lloc de feina.
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Aquesta Llei va aprovar un canvi d’integració de les distintes categories dels
policies en grups professionals superiors, que va quedar de la següent manera:

ACTA DEL PLE

L’origen d’aquest complement de productivitat és el resultat de diverses
negociacions sindicals per a contrarestar la deducció del complement específic
que es va aplicar als llocs de la Policia Local amb l’entrada en vigor de la Llei
6/2005 de coordinació de la policies locals de les Illes Balears.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Des de l’any 2008, els membres de la Policia Local perceben de manera lineal i
mensual un complement de productivitat fix de 237,90 € mensuals assignat a
cada membre de la Policia Local.

Diferència
(quantitat reduïda)
2.305,31
3.195,39
1.795,53
1.795,53
1.795,53
1.795,53
1.795,53
1.795,53

L’any 2008 es va aprovar un acord sindical per compensar la deducció soferta
en el complement específic amb la integració dins nous grups professionals
mitjançant un complement de productivitat. Aquest acord que havia de ser una
solució provisional fins a l’aprovació d’un nou catàleg i actualització de la RLT
conforme a una correcta i objectiva valoració dels llocs de feina ha esdevingut
en una productivitat lineal, mensual, fixa i general per a tots els policies de
237,90 € mensuals, perdent d’aquesta manera la naturalesa pròpia del
complement de productivitat que retribueix l’especial rendiment, interès,
iniciativa, l’activitat extraordinària per assoliment d’objectius prèviament fixats.
Des de llavors, és petició constant dels representants dels treballadors
l’actualització del complement específic amb la inclusió del complement de
productivitat. Aquesta petició no es pot dur endavant, ja que és possible una
adequació retributiva realitzada mitjançant una correcta valoració dels llocs de
feina amb criteris objectius conforme a allò disposat a l’art. 4 de l’RD 861/1986,
però no es pot integrar directament dins el complement específic de tots els
llocs de feina de la Policia Local la quantitat de 237,90 €/mes que actualment
perceben en concepte de complement de productivitat sense valorar els factors
que retribueix el complement específic.
En conclusió, el que procedeix és suprimir aquest complement de productivitat
ja que no és el mecanisme adequat per retribuir els factors que conformen el
complement específic i que han de ser objecte de valoració.
Així, el que correspon ara és realitzar una valoració objectiva dels llocs de feina
dels policies de manera que s’obtingui un nova puntuació i s’actualitzi el
complement específic dels policies resultat de la ponderació de criteris
objectius.
Per a dur a terme aquesta valoració s’han d’analitzar diferents factors propis del
lloc de feina, que són els que retribueix el complement específic: dedicació,
perillositat o penúria, especial dificultat tècnica, la responsabilitat, o la
incompatibilitat que concorr en determinats llocs de feina, o les condicions
especials en què s’exerceixen les funcions.
5.1. A. Funcions dels llocs de feina de la Policia Local
Una vegada analitzades les funcions valorades a RLT del 2004, així com
Plaça d’Espanya 1 07300 Inca (Illes Balears) | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com |
NIF P0702700F

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

C. Específic anual
desprès de la
integració
14.237,05
12.410,61
6.319,59
6.319,59
6.995,85
5.123,13
5.123,13
5.773,38
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Major
Subinspector
Oficial gabinet
Oficial nocturn
Oficial torns
Policia gabinet
Policia nocturn
Policia torns

C. Específic anual
antes de la Llei
6/2005
16.542,36
15.606,00
8.115,12
8.115,12
8.791,38
6.918,66
6.918,66
7.568,91

ACTA DEL PLE

Llocs de feina

aquelles recollides a la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears i a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat, les quals també recollia la RLT, resulta que no
s'ha produït un canvi substancial quant al nombre de les funcions en sí
mateixes, però és innegable que la complexitat i la dificultat tècnica per dur-les
a terme, fruit de l’evolució de l’Administració pública i de la societat en general,
s'ha vist incrementada.

Consultades les dades que consten en el Padró Municipal d’Habitants d’Inca,
resulta que durant aquests anys, entre 2004 i 2020, la població d’Inca ha
augmentat un 32,71 %. A data 1/01/2004, any en el qual es va aprovar la RLT
vigent, figuraven empadronats al municipi d’Inca 25.900 habitants, mentre que
a dia 19/10/2020, figuren empadronats 34.372 habitants.
El creixement exponencial de les entitats locals com a prestadores de serveis
als ciutadans, a la vegada que un important increment de la població en
aquests darrers anys, ha significat un augment de la demanda de serveis tant
per quantitat com per la seva diversitat que ha forçat una especialització de la
Policia mitjançant adquisició de nous coneixements per poder donar resposta
satisfactòria a les expectatives de la ciutadania, comportant un major nivell de
responsabilitat pels policies davant la repercussió social que té la seva tasca, i
en definitiva una major dedicació al seu lloc de feina.
Un altre factor a valorar en el complement específic, i que s’ha vist afectat per
aquest augment de població, és el nivell de perillositat que assumeix la Policia
en la realització de les seves tasques, degut que, inevitablement, un major
augment de població ha suposat un augment de conflictivitat social,
especialment en els darrers anys en què tant les administracions com la
societat fan front a una crisi econòmica que s’ha perllongat en el tems i que
enguany s’ha vist agreujada per la crisi sanitària del COVID-19.

Plaça d’Espanya 1 07300 Inca (Illes Balears) | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com |
NIF P0702700F

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Aquesta major dificultat tècnica i necessitat d’especialització també ha vengut
imposada per l’augment de la població en els darrers anys.
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Així les exigències, cada vegada més tècniques i/o específiques, a l’hora de
desenvolupar les funcions pròpies de la Policia Local, han fet que aquelles
mateixes tasques que es varen valorar a la RLT de l’any 2004 hagin assolit un
grau d’especial dificultat tècnica molt superior al que es va valorar en aquell
moment i que hagin obligat els membres de la Policia Local a implicar-se i a
realitzar un esforç per adaptar-se a les necessitats reals de la societat actual.

ACTA DEL PLE

En data 2 de gener de 2012, el Sr. Baltasar Perelló Carrió, major de la Policia
Local, ja posava de manifest, en el seu informe per aprovar un nou
organigrama funcional de la policia, aquesta necessitat de especialització per
adaptar-se a les necessitats del moment. Informava que les funcions que té
assignades la policia són variades (prevenció de la delinqüència, policia
judicial, trànsit, policia administrativa, vigilància d’edificis públics i protecció
d’autoritats, etc.), però que per dur-les a terme amb la major eficiència era
necessari una especialització i divisió funcional ja que certes funcions
atribuïdes a la Policia Local requerien d’un tractament específic que
sobrepassava les capacitats de la Policia amb la configuració funcional d’aquell
moment.

Per tant, la necessària adaptació de les funcions dels policies al context actual i
a les demandes dels ciutadans fa necessari actualitzar la valoració del llocs de
feina dels policies locals per ajustar-los a la realitat.
5.1.B. Comparativa amb altres funcionaris de l’Ajuntament d’Inca

El complement específic valora el comandament i la responsabilitat entre altres
factors. Per això sorprèn que el complement específic del lloc de feina de cap
de la Policia, que a dia d’avui té baix el seu comandament 62 policies, estigui
valorat per davall del complement del tècnic de patrimoni, o del bibliotecari i la
pedagoga, amb una responsabilitat i comandament inferior donada la pròpia
naturalesa de les seves funcions, i fins i tot per davall l’Inspector de Policia, que
pertany a l’escala executiva, com també sorprèn que determinats llocs de feina
d’auxiliars (C1-16), als quals se li va aplicar degudament la mesura dels fons
addicionals una vegada valorats els seus llocs, estiguin més valorats que els
oficials de Policia (C1-18), ja que els oficials tenen una responsabilitat i un
comandament sobre els policies, que no té un auxiliar administratiu. Igualment
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Grup/C. Destí
(A1-28)
(A1-28)
A2-22
(A1-26)
A1-26
A1-26
A1-24
A1/A2-24
A1 24
A2-20
C1-16
c1-18
c1-18
c1-18
C1-20
C1-20
C1-20
C1-16
C2-16
C2-16
C1-16
C1-16
AP-14
AP-14
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Denominació/categoria
T.A.G.I SECRETARIA
TRESORER
INSPECTOR
T.A.G.II ADM.GENERAL
BIBLIOTECARI
PEDAGOGA
TÈCNIC DE PATRIMONI
CAP POLICIA:
MAJOR POLICIA:
SUBINSPECTOR
AUX. ADMINISTRATIU/VA (Fons addicionals)
OFICIALS TORNS
OFICIALS GABINET
OFICIALS NOCTURN
DELINEANT
ADMINISTRATIU/VA
TÈC.AUX.INFORMÀTIC
POLICIES TORNS
AUXILIAR BIBLIOTECA
AUXIL. ADMINISTRATIU/VA
POLICIES GABINET
POLICIES NOCTURN
FOSSER
SUBALTERN

C. Específic
mensual
1.589,80
1.487,11
1,290,73
1.240,71
1.240,71
1.240,71
1.240,71
1.232,14
1.232,14
1.088,80
637,31
620,19
562,22
562,22
539,90
539,90
539,90
519,41
488,70
488,70
468,45
468,45
431,24
416,38

ACTA DEL PLE

A continuació s’exposa una comparativa entre llocs de feina personal funcionari
de l’Ajuntament d’Inca:

destaca la poca diferència retributiva entre el complement específic dels
policies (C1-16) i el fosser o el subaltern (AP-14).
5.1.C. Comparativa entre el complement específic d’un Policia Local de
l’Ajuntament d’Inca i el Policia Local d’altres municipis.

C. Específic
1.630,48
1.502,80
1.066,35
1.010,64
911,94
858,90
827,79
823,21
812,82
791,45
769,80
756,39
742,12
703,99
702,95
696,79
634,42
610,84
519,41

Per tant, una vegada analitzats els anteriors criteris d’una manera objectiva, ha
quedat demostrat que la valoració vigent del complement específic dels policies
no és correcta i requereix d’una actualització i adaptació a la realitat actual de
les seves funcions.
5.1.D. Estudi econòmic
Havent tengut en compte tot allò exposat s’ha considerat 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, però a
l’escala bàsica s’ha apreciat una major necessitat de correcció a la vista dels
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Calvia
Palma
Llucmajor
Pollença
Andratx
Santanyi
Maria de la Salut
Felanitx
Soller
Son Servera
Sant Llorenç des Cardassar
Sa Pobla
Manacor
Ses Salines
Campos
Mancor del Vall
Binissalem
Marratxi
Inca (Policia torns)

C. Desti
428,45
370,27
451,72
394,20
379,77
378,84
477,19
355,36
441,77
403,08
378,84
379,77
451,72
366,21
379,77
556,36
428,45
417,99
379,77
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Municipi

ACTA DEL PLE

A continuació s’exposa una comparativa de les retribucions dels llocs de feina
de categoria Policia Local de diferents ajuntaments, alguns d’ells amb un
número d'habitants inferior a Inca, i podem comprovar que Inca és el municipi
amb el complement específic més baix. Pel que fa al complement de destí
ocupa la posició cinquena dels més baixos. Tot això fa que les retribucions dels
policies Locals d’Inca sigui la més baixa de tots aquests municipis.

criteris aplicats respecte de l’escala executiva i tècnica, on l’actualització,
encara que estimable no ha sigut tan significativa.
% corrector
24%
24%
16%
20%
62%
62%
62%
44%
44%
44%

Import
295,71
295,71
206,52
217,76
348,58
384,52
348,58
206,12
228,54
206,12

Amb aquesta actualització s’ha corregit el desequilibri retributiu que
presentaven alguns llocs de la policia, que essent de categoria superior tenien
una menor valoració que altres amb menys responsabilitat i comandament,
com passava en el lloc del cap i del major respecte de l’inspector, on hi havia
una incorrecció valorativa evident o amb els oficials respecte dels policies.
Per altra banda, també s’ha esmenat la diferencia retributiva existent amb altres
funcionaris de l’Ajuntament, quedant equiparats amb els seus similars dins
l’escala general.
A més, amb aquesta nova valoració, el complement específic dels policies
d’Inca s’ha alçat a la sèptima posició dins la comparativa de municipis
presentada anteriorment, i amb unes retribucions aproximades a Manacor amb
una població de 43.808 habitants segons l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears.
5.2. Actualització del complement específic de determinats llocs de feina de la
Policia Local.
Ara bé, en el cas dels Policies adscrits a la Unitat Nocturna, a més de
l’actualització del seu complement específic conforme a la valoració que s’ha
fet abans, també es necessari valorar la nocturnitat com a un factor dins el seu
complement específic per adaptar-lo les característiques del seu lloc de feina.
5.2.A. Nocturnitat
A la relació de llocs de treball de l’Ajuntament aprovada pel Ple de 30 de gener
de 2004, es va valorar amb la següent puntuació els llocs dels policies segons
si són de torns, gabinet o nocturns:
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Segons la previsió feta, aquesta adequació retributiva suposa un cost anual de
216.467,48.
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MAJOR POLICIA
CAP POLICIA
INSPECTOR
SUBINSPECTOR
OFICIALS NOCTURN
OFICIALS TORNS
OFICIALS GABINET
POLICIES NOCTURN
POLICIES TORNS
POLICIES GABINET

Complement
específic
1.232,14
1.232,14
1.290,73
1.088,80
562,22
620,19
562,22
468,45
519,41
468,45
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Llocs de feina

Categoria
Oficial nocturn
Oficial gabinet
Oficial torns
Policia nocturn
Policia gabinet
Policia torns

CAR
120
115
125
110
105
117

CIH
45
45
45
40
40
40

AUT
47
47
53
38
37
40

INC
35
40
50
33
39
48

RTP
45
45
45
35
35
36

RTA
20
20
20
10
10
10

TOTAL
312
312
338
266
266
291

5.2.B. Valoració i integració del component de nocturnitat dins el complement
específic dels policies adscrits a la Unitat Nocturna.
El treball nocturn suposa una major penositat pels efectes negatius que implica,
ja siguin a nivell de salut com per la dificultat de conciliar la vida familiar i social.
Així ho recull el Ministeri de Treball en la NTP 310 i 455. És tan evident aquest
plus de penositat del treball nocturn que fins i tot a l’art. 55 del conveni de
personal funcionari disposa: "Els majors de 55 anys que realitzin el seu treball
en torn de nit podran passar a efectuar-lo en torn de dia automàticament. En
aquest cas deixaran de percebre les quantitats que per nocturnitat tenguin
assignades. No es destinaran al torn de nit els majors de 55 anys, llevat que
voluntàriament ho sol·licitin."
Aquest canvi de torn que es permet respecte d’aquests treballadors nocturns
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Així, la RLT del 2004 contempla la nocturnitat dins les condicions ambientals a
valorar, però ho fa per davall de la valoració de les condicions ambientals dels
policies que fan torns. No obstant això, els membres de la nocturna han
continuat percebent la quantitat de 231,88 euros/mes en concepte de
nocturnitat tal com està previst a l’art. 24 del conveni aprovat l’any 1998. Per
tant, no coincideix la valoració contemplada en la RLT amb la valoració
econòmica que es fa actualment ja que els policies de la nocturna perceben,
com ja hem dit el complement específic contemplat a la RLT i també el plus de
nocturnitat contemplat al conveni, d’una manera totalment independent.
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Pel que fa a la valoració de les condicions ambientals del llocs de feina dels
policies nocturns, ja siguin oficials o guàrdies de policia (aquests darrers ara
denominats policies), s’indica que se’ls hi valora amb una puntuació superior
respecte dels membres de gabinet perquè els nocturns realitzen la seva feina al
carrer i de vespre, mentre que els de gabinet es dediquen a feines
administratives. Al contrari, es valora al membres de la nocturna amb una
puntuació inferior respecte dels membres de torns perquè es considera que la
realització de torns de matí i tarda implica una major disponibilitat de canviar de
forma constant i continua d’horari laboral, canvis que afecten a les condicions
físiques del lloc de treball.

ACTA DEL PLE

CAR: condicions ambientals
CIH: coneixements i habilitats
AUT: autonomia
INC: Incertesa
RTP: Responsabilitat per treball propi
RTA. Responsabilitat per treball d’altres

no es preveu d’altres treballadors. A tall d’exemple, i als efectes que quedi més
patent la desvalorització que figura a la RPT, el Conveni no preveu que els
membres de la Policia Local de torns puguin canviar a la Unitat de Gabinet
quan compleixin determinada edat. Amb això, està quedant suficientment
patent que els treballadors de nocturnitat tenen un plus de penositat que està
per sobre el dels policies de gabinet, i que en canvi a la RPT s’ha valorat per
sota d’aquests.

L'article 153.1 del TRRL assenyala que els funcionaris d'Administració local
només seran remunerats per les Corporacions respectives, pels conceptes
establerts en l'article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.
Així la jurisprudència ve rebutjant l'existència de plusos autònoms o diferents al
complement específic per retribuir la penositat d'un lloc de treball ja que existeix
un concepte retributiu específicament destinat a retribuir tal circumstància, que
és el complement específic, per la qual cosa no és possible retribuir la
nocturnitat amb un altre complement que no sigui el complement específic (per
exemple Sentències del TSJ d'Andalusia de 30-10-2003, i de 9-3-2009, o
sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, núm. 226/2015,
de 24 juliol).
Per tot allò exposat, es proposa modificar la RLT vigent valorant correctament
el factor de nocturnitat dins el complement específic, on quedaria integrat el
plus que preveu l’art. 24 del conveni de personal funcionari. Per altra banda i a
la vista que els únics funcionaris que presten el seus serveis en horari nocturn
són els membres de la Policia, i que a la vista de la modificació proposada dins
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Com ja hem dit anteriorment, es troba en fase de negociació sindical una nova
relació de llocs de feina, document que ja ha estat confeccionat. En aquest
document es pot comprovar com s’ha valorat amb una major puntuació el factor
"jornada" a aquests membres de la policia que presten els seus serveis en
horari nocturn respecte d’aquells altres que pertanyen a altres unitats.
Concretament, a l’informe que acompanya la RLT diu: "La propuesta de
valoración, contempla la totalidad de las características cualitativas,
particulares y habituales de los Puestos de Trabajo, incluida la
molestia/penosidad de trabajar en jornada nocturna de algunos puestos de
trabajo (en especial en el colectivo policial), razón por la cual, tras la
aprobación de la nueva RPT, carece de sentido y son improcedentes otras
compensaciones económicas relacionadas con tales funciones, tareas,
requisitos y condiciones ya descritas y valoradas en dichos Puestos de
Trabajo.”

ACTA DEL PLE

Per tant, encara que es va tenir en compte la nocturnitat en la RPT vigent de
2004, és evident que la seva valoració no és correcta, i que no es va incloure el
plus de nocturnitat previst al conveni, ja que si hagués estat així, a dia d’avui
els policies de la nocturna no continuarien cobrant el plus de nocturnitat, sinó
que només cobrarien el complement específic que figura a la RLT. A part, que la
valoració del complement específic dels membres de nocturna i de torns no
coincidiria, com no coincideix en la realitat, en la que els nocturns cobren la
nocturnitat apart i els de torns no. Davant aquesta incorrecció valorativa, hi ha
hagut una voluntat clara per part de l’Ajuntament de compensar aquesta
injustícia retributiva, mantenint el pagament de la nocturnitat com un plus
autònom i independent del complement específic.

la RLT aquest plus ja quedaria integrat, es proposa la derogació d’aquest art.
24.
Cal incidir que el complement específic no és un complement consolidable,
perquè no està lligat a un treballador. No és un complement personal, sinó un
complement del lloc de treball que valora i retribueix determinats factors del lloc
de treball, de manera que si un policia de la unitat nocturna passa a ocupar un
lloc de treball dins una altra unitat, ja sigui gabinet o torns, cobrarà el
complement específic que li correspongui segons la seva categoria i la unitat on
estigui integrat el lloc de feina que passa a ocupar.
5.2.C. Estudi econòmic:
Actualment figuren adscrits a la unitat nocturna 13 policies i 2 oficials. Segons
la previsió feta, aquesta modificació consistent en incrementar el complement
específic als policies adscrits a la nocturna suposa un cost anual de 48.694,80
euros.

Llocs de feina
MAJOR POLICIA
CAP POLICIA
INSPECTOR
SUBINSPECTOR
OFICIALS NOCTURN
OFICIALS TORNS
OFICIALS GABINET
POLICIES NOCTURN
POLICIES TORNS
POLICIES GABINET

Complement específic
Complement específic
actualitzat anual (14
actualitzat
m)
1.527,85
21.389,95
1.527,85
21.389,95
1.497,25
20.961,46
1.306,56
18.291,84
1.142,68
15.997,47
1.004,71
14.065,91
910,80
12.751,15
906,45
12.690,27
747,95
10.471,31
674,57
9.443,95

El cost anual total d’aquesta adequació retributiva amb l’actualització del
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Així, resultant que la valoració vigent del complement específic dels policies no
és correcta, és necessari procedir a la seva actualització i adaptació a la realitat
actual de les seves funcions i característiques dels seus llocs de feina conforme
a la valoració realitzada i es proposa la següent adequació retributiva dels
complements específics de la Policia local:
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Per tant, una vegada analitzats els anteriors criteris d’una manera objectiva, ha
quedat demostrat l’increment d’una major dificultat tècnica, major complexitat,
perillositat, en el desenvolupament de les funcions que té assignada la Policia
Local, i que requereixen d’una major esforç, dedicació i especialització per
donar un servei eficient i immediat a la ciutadania. Per altra banda, també ha
quedat provat que la nocturnitat no estava valorada correctament dins la RLT
del 2004, essent un factor que ha d’estar retribuït mitjançant el complement
específic i no a través d’altres mecanismes que no tenen aquest objectiu.

ACTA DEL PLE

5.3. Proposta de l’adequació retributiva

complement específic i la integració del plus de nocturnitat és de 265.162,28
euros.
6. VALORACIÓ DE COMPONENTS VARIABLES DINS EL COMPLEMENT
ESPECÍFIC
L'art. 4 de l’RD 861/1986 estableix «En ningún caso podrá asignarse más de un
complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán
tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones
particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.» És a
dir, no es pot assignar més d'un complement específic a cada lloc de treball
però aquest complement específic pot contemplar diferents factors. Està admès
per la jurisprudència, i així està recollit en distinta normativa reguladora de
retribucions de diversos col·lectius del sector públic, que aquests components
del complement específic podran ser fixos o variables. Així el complement
específic tendrà una part fixa i una part variable.

Amb la inclusió d’un component variable dins complement específic per valorar
la prestació dels serveis en cap de setmana no es valora el fet que la feina dels
policies dugui implícit fer feina de dilluns a diumenge segons si pel torn els
pugui correspondre, sinó el fet de prestar efectivament la feina en cap de
setmana. De manera que aquest component variable seria abonat tan sols en
el cas de la seva realització efectiva.
El complement específic és un concepte retributiu de caràcter anivellador
perquè, com ha recordat el Tribunal Suprem, s'assigna quan aquesta
assignació resulti necessària per a assegurar que la retribució total de cada lloc
de treball guardi relació adequada amb el contingut d'especial dificultat tècnica,
dedicació, responsabilitat, perillositat o penúria d'aquest, és a dir no es tracta
d'un complement més sinó d'un complement anivellador perquè la retribució
total de cada lloc de treball es trobi d'acord amb les circumstàncies que exigeix
la Llei. És una retribució al lloc de treball, que tracta d'assegurar que la
retribució de cada lloc tengui una relació adequada a les seves especials
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En primer lloc perquè dificulta la conciliació familiar, i en segon lloc perquè la
mateixa feina de la Policia Local, com la de tots els llocs de feina de cossos de
forces armades, dur inherent un component de perillositat més elevat que un
altre lloc de feina de l'Ajuntament. Aquest component de perillositat sí és cert
que ja està contemplat en el complement específic, no obstant això, no s'ha
valorat que el fet de fer feina en cap de setmana té un plus incorporat, degut
que coincideix amb el període de descans i esbarjo de la majoria de ciutadans i
dona lloc que es produeixi més afluència de persones i a la vegada més
incidències a resoldre per part de la Policia Local, les quals arribin al seu punt
més elevat els vespres dels caps de setmana.
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Tenint en compte que el complement específic retribueix l’especial dificultat
tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penúria, es
considera que la prestació efectiva dels serveis durant el cap de setmana
implica una penositat que no ha estat valorada anteriorment i que implica un
major esforç, perillositat i penositat.

ACTA DEL PLE

6.1. Valoració d’un component variable dins el complement específic per
prestar serveis en caps de setmana.

exigències (SSTS 28 septiembre 1987, 23 diciembre 1988, y 5 abril y 4 julio
1989).
Per aquest motiu, aquest component del complement específic no pot ser fixo i
general a tots els llocs de feina dels policies locals, sinó que només s'abonarà
als que realment prestin els seus serveis en cap de setmana. És a dir, a mode
d'exemple, si un policia no presta els seus serveis en cap de setmana perquè
per torn rotatiu no li correspon durant un mes fer caps de setmana; a aquest
policia no se li abonarà aquest complement. D’altra banda, si un policia realitza
un dissabte i dos diumenges, se li abonaran només per la prestació efectiva de
feina aquests tres serveis.

Tal com disposa l’art. 51.1 de la Llei 4/2013, les retribucions dels policies s’han
de fixar tinent en compte, entre altres factors, l’especificitat dels seus horaris.
Així els serveis de la Policia Local en horari nocturn o diürn prestats
efectivament en cap de setmana, forma part l'especificitat dels horaris de treball
d'aquests funcionaris, per la qual cosa la seva retribució ha de realitzar-se pel
concepte de penúria mitjançant el complement específic d'aquests llocs de
treball, sent improcedent una altra forma de retribució mitjançant altres
conceptes retributius.

ACTA DEL PLE

Aquest component per fer feina en cap de setmana no s'ha valorat anteriorment
a la RLT vigent on només s'ha valorat el factor del treball per torns, i això no
implica la valoració dels caps de setmana.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Els únics empleats públics que presten els seus serveis dins un sistema de
torns rotatoris que els obliga a fer feina els caps de setmana com a part de la
seva jornada ordinària és la Policia Local, per tant, la modificació del
complement específic per introduir aquest component variable només serà
d’aplicació als complements específics dels llocs de feina de la Policia Local.

La modificació retributiva proposada és establir un component variable dins el
complement específic per valorar les hores efectivament realitzades entre les
21.30 hores del divendres a les 22 hores del diumenge.
Aquest component es valora de la següent manera:
a) Hores realitzades entre les 21.30 del divendres a 6.30 hores del dissabte i
entre les 21.30 de dissabte a 6.30 dels diumenges pels policies adscrits al torn
nocturn: 65 % sobre l'hora ordinària.
b) Hores realitzades entre les 21.30 del divendres a 6.30 hores del dissabte i
entre les 21.30 de dissabte a 6.30 dels diumenges pels policies adscrits a
Gabinet o torns que, de manera periòdica i dins la seva jornada ordinària
aprovada en el quadrant anual, prestin els seus serveis en la unitat nocturna:
65 % sobre l'hora ordinària.
c) Hores realitzades entre les 6.00 i les 22 hores del dissabte i pels policies
adscrits a Gabinet o torns: 55 % sobre l'hora ordinària.
d) Hores realitzades entre les 6.00 i les 22 hores del diumenge pels policies
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6.1.A. Proposta de modificació.

adscrits a Gabinet o torns: 65 % sobre l'hora ordinària.
Aquest component s'aplica només a aquells membres de la policia que per
servei ordinari del mateix torn rotatori les correspongui realitza el servei dins
aquestes franges de temps. Per tant, no és aplicable als membres de la Policia
que realitzin, dins aquestes franges horàries, serveis concertats o hores extres,
o qualsevol altres tipus de serveis que no sigui el servei ordinari que li
correspongui.
Aquest complement específic variable s’abonarà dins la paga extraordinària
fent la mitja dels serveis efectivament prestats ens els sis mesos anteriors.
6.2.B. Estudi econòmic

CATEGORIA
POLICIA
NOCTURN
POLICIA
TORN
POLICIA
TORN
POLICIA
NOCTURN
POLICIA
TORN
POLICIA
TORN

DIES
DIVENDRESDISSABTE
DISSABTE
DISSABTE
DISSABTEDIUMENGE
DIUMENGE
DIUMENGE

Import
Import
Percent hora
Núm.
TORN HORARI
hora
atge ordinàri
d'hores
a pagar
a (2020)
21:30 a
nit
65%
13,77 8,95 €
9,00
06:30
6:00 a
mati
55%
14,20 7,81 €
8,00
14:00
capve 14:00 a
55%
14,20 7,81 €
8,00
spre
22:00
21:30 a
nit
65%
13,77 8,95 €
9,00
06:30
6:00 a
mati
65%
14,20 9,23 €
8,00
14:00
capve 14:00 a
65%
14,20 9,23 €
8,00
spre
22:00
IMPORT TOTAL

IMPORT
80,55 €
62,48 €
62,48 €
80,55 €
73,84 €
73,84 €
433,75
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OFICIAL
NOCTURN
OFICIAL
TORN
OFICIAL
TORN
OFICIAL
NOCTURN
OFICIAL
TORN
OFICIAL
TORN
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CATEGORIA

Import
hora Import
Percent
Núm.
DIES
TORN HORARI
ordinàri hora
IMPORT
atge
d'hores
a
a pagar
(2020)
DIVENDRES21:30 a
nit
65%
14,98 9,74 € 9,00 87,63 €
DISSABTE
06:30
6:00 a
DISSABTE
mati
55%
15,47 8,51 € 8,00 68,07 €
14:00
capve 14:00 a
DISSABTE
55%
15,47 8,51 € 8,00 68,07 €
spre 22:00
DISSABTE21:30 a
nit
65%
14,98 9,74 € 9,00 87,63 €
DIUMENGE
06:30
6:00 a
DIUMENGE
mati
65%
15,47 10,06 € 8,00 80,44 €
14:00
capve 14:00 a
DIUMENGE
65%
15,47 10,06 € 8,00 80,44 €
spre 22:00
472,29
IMPORT TOTAL PER CAP DE SETMANA
€
24.559,
52 CAPS DE SETMANA ANY
08 €

ACTA DEL PLE

Fent una previsió anual del que implica aquest component variable en el cas de
serveis de 8 i 9 hores realitzada per un servei de 3 policies i 1 oficial, resulta el
següent estudi econòmic:

€
1.301,2
IMPORT TOTAL PER CAP DE SETMANA AMB 3 POLICIA PER TORN
5€
67.664,
52 CAPS DE SETMANA ANY
84 €

Segons la previsió feta, aquesta adequació retributiva suposa un cost anual de
92.223,92 euros.

Pel mateix sistema de torn rotatori al qual estan sotmesos els membres de la
Policia Local, els pot correspondre prestar els seus serveis com a part de la
seva jornada ordinària un dia festiu, però no estaríem parlant d’un festiu corrent
com pot ser un diumenge, sinó de festes molt senyalades, com les festes de
Nadal. En aquest cas, es pot considerar que va més enllà del que el propi
complement especific retribueix, ja que són unes dates especialment
senyalades, unes dates a valorar taxades i restringides a uns determinats dies
de l’any que contenen un plus de festivitat i que no s’ha valorat dins la RLT
vigent. L’Ajuntament ha intentat pal·liar aquesta situació de discriminació
retributiva pel fet de valorar igual un dia de festa que un dia de festa de Nadal
mitjançant complements de productivitats.
Aquests dies festius tenen tradicionalment un caire molt familiar que les
diferencia de la resta de dies festius, i que precisament per aquest motiu es
donen una sèrie de circumstàncies que incrementen la penositat i l’especial
dificultat tècnica per prestar el servei aquests dies. D’una banda, la celebració
d’aquestes festivitats, Nit de Nadal i Nit de Cap d’any, es trasllada al carrer fins
a altes hores de la matinada. Són dies de molta afluència, la gent surt a
celebrar aquests dies de festa i fins i tot gent d’altres municipis venen a Inca a
celebrar la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any; tot això fa que sigui necessari un
major reforç policial.
De l’altra, l’Ajuntament organitza diverses activitats durant tots aquestes dies
festius, que requereixen d’una vigilància i control extra per part de la Policia.
Per altra banda, són festivitats, que davant qualsevol inconvenient que pugui
sorgir s’han de cercar solucions immediates.
6.2.A. Proposta de la modificació
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Tal com hem exposat a l’apartat anterior respecte de la prestació de serveis en
caps de setmana, el mateix podem dir del fet de prestar serveis durant les
Festes de Nadal.

ACTA DEL PLE

6.2. Valoració d’un component variable dins el complement específic per
prestar serveis durant les Festes de Nadal

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

En compliment dels art. 34 i 37.1.c) del TREBEP, aquesta modificació de la RLT
mitjançant l’adequació retributiva consistent en l’increment del complement
específic dels llocs de treball dels policies locals mitjançant un component
variable que retribueixi els caps de setmana efectivament realitzats es va
aprovar per la Mesa Negociadora extraordinària i urgent de personal funcionari
de l'Ajuntament d'Inca de dia 16 de juliol de 2020, acordant que tendria els
efectes des del dia d’aquesta aprovació.

Dia 24/12 en el torn de capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50
% sobre hora ordinària.

•

Dia 24/12 en el torn de vespre (de 22:00 a 6.00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 25/12 en el torn matí i capvespre (de 6:00 a 22:00): valoració d’un 50
% sobre hora ordinària.

•

Dia 26/12 en el torn capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 31/12 en el torn de capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50
% sobre hora ordinària.

•

Dia 31/12 en el torn de vespre (de 22.00 a 6.00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 01/01 en el torn de matí (de 6.00 a 22.00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 01/01 en el torn capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50 %
sobre hora ordinària.

Aquest component s'aplica només a aquells membres de la policia que per
servei ordinari del mateix torn rotatori les correspongui realitza el servei dins
aquestes franges de temps dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i dia 1 de
gener.
Aquest complement específic variable s’abonarà dins la paga extraordinària
fent la mitja dels serveis efectivament prestats ens els sis mesos anteriors.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

•

ACTA DEL PLE

La modificació retributiva proposada és l’aplicació d’un percentatge sobre hora
ordinària segons la franja horària i el dia en què es prestin els serveis:

Fent una previsió anual del que implica aquest component variable en base als
efectius que varen prestar els seus serveis durant aquests dies assenyalats de
Nadal 2019, resulta el següent estudi econòmic:

CATEGORIA

DIES

OFICIALS

24/12

OFICIALS

26/12

OFICIALS

01/01

CATEGORIA

DIES

Import
hora
% sobre ordinària
hora
(a data de
ordinària gener/20)

Franja horària
De 22:00 a
06:00
100 %
15,47
De 14.00 a
22.00
50 %
15,47
De 14.00 a
22.00
50 %
15,47
IMPORT TOTAL EMPLEAT/DA

Franja horària

% sobre

Import

Import
hora a
pagar

Nre.
d'hores
fetes

IMPORT PER
DIA

15,47 €

9,00 €

139,23

7,74 €

8,00 €

61,88

7,74 €

8,00 €

61,88
262,99

Import

Núm.d'hore IMPORT PER
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6.2.B. Estudi econòmic

POLICIES

24/12

POLICIES

25/12

POLICIES

25/12

POLICIES

26/12

POLICIES

31/12

POLICIES

31/12

POLICIES

01/01

POLICIES

01/01

DIA

7,10 €

20

142,00 €

14,20 €

51

724,20 €

7,10 €

40

284,00 €

7,10 €

32

227,20 €

7,10 €

16

113,60 €

7,10 €

20

142,00 €

14,20 €

44

624,80 €

14,20 €

32

454,40 €

7,10 €

32

227,20 €
2.939,40 €

Segons la previsió feta, aquesta adequació retributiva suposa un cost anual de
3.202,39 euros.
7. 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 que 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 22 d’octubre 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 específic dels llocs de treball dels policies locals, en
els termes que exposats en aquest informe.
8. CONTINGUT DE L’ADEQUACIÓ RETRIBUTIVA
Davant la falta d’adaptació de les funcions assignades al llocs de feina de la
Policia Local a la realitat actual és necessari reajustar el complement específic
en atenció a allò que s’ha exposat en aquest informe i que consisteix en:
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.
Llocs de feina

Complement específic

Complement específic
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POLICIES

De 14.00 a
22.00
50 %
14,20
De 22.00 a
06.00
100 %
14,20
De 6.00 a
14.00
50 %
14,20
De 14.00 a
22.00
50 %
14,20
De 14.00 a
22.00
50 %
14,20
De 14.00 a
22.00
50 %
14,20
De 22.00 a
06.00
100 %
14,20
De 6.00 a
14.00
100 %
14,20
De 14.00 a
22.00
50 %
14,20
IMPORT TOTAL EMPLEAT/DA

hora a
pagar

ACTA DEL PLE

hora
ordinària
hora
(a data de
ordinària gener/20)

MAJOR POLICIA
CAP POLICIA
INSPECTOR
SUBINSPECTOR
OFICIALS NOCTURN
OFICIALS TORNS
OFICIALS GABINET
POLICIES NOCTURN
POLICIES TORNS
POLICIES GABINET

actualitzat
actualitzat anual (14m)
1.527,85
21.389,95
1.527,85
21.389,95
1.497,25
20.961,46
1.306,56
18.291,84
1.142,68
15.997,47
1.004,71
14.065,91
910,80
12.751,15
906,45
12.690,27
747,95
10.471,31
674,57
9.443,95

b) Hores realitzades entre les 21.30 del divendres a 6.30 hores del dissabte i
entre les 21.30 de dissabte a 6.30 dels diumenges pels policies adscrits a
Gabinet o torns que, de manera periòdica i dins la seva jornada ordinària
aprovada en el quadrant anual, prestin els seus serveis en la unitat nocturna:
65 % sobre l'hora ordinària.
c) Hores realitzades entre les 6.00 i les 22 hores del dissabte i pels policies
adscrits a Gabinet o torns: 55 % damunt l'hora ordinària.
d) Hores realitzades entre les 6.00 i les 22 hores del diumenge pels policies
adscrits a Gabinet o torns: 65 % sobre l'hora ordinària.
Aquest component s'aplica només a aquells membres de la policia que per
servei ordinari del mateix torn rotatori les correspongui realitza el servei dins
aquestes franges de temps. Per tant, no és aplicable als membres de la Policia
que realitzin, dins aquestes franges horàries, serveis concertats o hores extres,
o qualsevol altres tipus de serveis que no sigui el servei ordinari que li
correspongui.
Aquest complement específic variable s’abonarà dins la paga extraordinària
fent la mitjana dels serveis efectivament prestats ens els sis mesos anteriors.
b) Prestació de serveis en dies festius taxats de Nadal, amb una previsió d’un
cost anual de 3.202,39 euros.
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a) Hores realitzades entre les 21.30 del divendres a 6.30 hores del dissabte i
entre les 21.30 de dissabte a 6.30 dels diumenges pels policies adscrits al torn
nocturn: 65 % sobre l'hora ordinària.

ACTA DEL PLE

a) Prestació de serveis en caps de setmana, amb una previsió d’un cost anual
de 92,223,92 euros:

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

B. Increment del complement específic del lloc de treball dels policies locals
mitjançant components variables per la prestació de serveis efectivament
realitzats en caps de setmana i dies festius taxats de Nadal, factors variables
que no s'havia valorat anteriorment.

•

Dia 24/12 en el torn de vespre (de 22.00 a 6.00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 25/12 en el torn matí i capvespre (de 6.00 a 22.00): valoració d’un 50
% sobre hora ordinària.

•

Dia 26/12 en el torn capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 31/12 en el torn de capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50
% sobre hora ordinària.

•

Dia 31/12 en el torn de vespre (de 22.00 a 6.00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 01/01 en el torn de matí (de 6.00 a 22.00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 01/01 en el torn capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50 %
sobre hora ordinària.

Aquest component s'aplica només a aquells membres de la policia que per
servei ordinari del mateix torn rotatori les correspongui realitza el servei dins
aquestes franges de temps dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre, i dia 1 de
gener.
Aquest complement específic variable s’abonarà dins la paga extraordinària
fent la mitjana dels serveis efectivament prestats ens els sis mesos anteriors.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Dia 24/12 en el torn de capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50
% sobre hora ordinària.

ACTA DEL PLE

•

9. CONCLUSIÓ
Vist que totes aquestes modificacions, una vegada realitzada la valoració de
manera objectiva, tenen encaix dins l’excepcionalitat prevista a l’art. 3.Set de
l’RD llei 2/2020, ja que no és un increment generalitzat de tots els llocs de feina
de la Plantilla de Personal Funcionari sinó que aquestes adequacions afecten
membres de la Policia Local, i fins i tot en el cas de la nocturnitat i la
ponderació dels components variables només als que efectivament presten els
seus serveis en aquestes circumstàncies, la que subscriu, vist que s’han seguit
els tràmits legals, INFORMA FAVORABLEMENT l’expedient d’adequació
retributiva del complement específic dels llocs de treball de la Policia Local i
emet la següent PROPOSTA D’ACORDS:
PRIMER. Suprimir el complement de productivitat lineal, mensual i fix de
237,90 euros que perceben els membres de la Policia Local.
SEGON. Suprimir el plus de nocturnitat que perceben els membres de la
Policia Local de 231,88 euros mensuals per haver quedat integrat dins el
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Aquesta adequació retributiva té un cost total anual de 360.588,60 euros

complement específic i en conseqüència derogar l’art. 24 del Conveni de
personal funcionari.

QUART. 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 a establir un component variable dins el
complement específic per les hores efectivament realitzades en cap de
setmana, entre les 21.30 hores del divendres a les 22 hores del diumenge, en
els termes que s'han exposat i en conseqüència, incorporar les modificacions
efectuades en les Relació de llocs de feina:
a) Hores realitzades entre les 21.30 del divendres i les 6.30 hores del dissabte i
entre les 21.30 de dissabte a 6.30 dels diumenges pels policies adscrits al torn
nocturn: 65 % sobre l'hora ordinària.
b) Hores realitzades entre les 21.30 del divendres i les 6.30 hores del dissabte i
entre les 21.30 de dissabte a 6.30 dels diumenges pels policies adscrits a
Gabinet o torns que, de manera periòdica i dins la seva jornada ordinària
aprovada en el quadrant anual, prestin els seus serveis en la unitat nocturna:
65 % sobre l'hora ordinària.
c) hores realitzades entre les 6.00 i les 22 hores del dissabte i pels policies
adscrits a Gabinet o torns: 55 % sobre l'hora ordinària.
d) Hores realitzades entre les 6.00 i les 22 hores del diumenge pels policies
adscrits a Gabinet o torns: 65 % sobre l'hora ordinària.
Aquest component s'aplica només a aquells membres de la policia que per
servei ordinari del mateix torn rotatori les correspongui realitza el servei dins
aquestes franges de temps. Per tant, no és aplicable als membres de la Policia
que realitzin, dins aquestes franges horàries, serveis concertats o hores extres,
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MAJOR POLICIA
CAP POLICIA
INSPECTOR
SUBINSPECTOR
OFICIALS NOCTURN
OFICIALS TORNS
OFICIALS GABINET
POLICIES NOCTURN
POLICIES TORNS
POLICIES GABINET

Complement específic
Complement específic
actualitzat
actualitzat anual (14 m)
1.527,85
21.389,95
1.527,85
21.389,95
1.497,25
20.961,46
1.306,56
18.291,84
1.142,68
15.997,47
1.004,71
14.065,91
910,80
12.751,15
906,45
12.690,27
747,95
10.471,31
674,57
9.443,95
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Llocs de feina

ACTA DEL PLE

TERCER. 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 en els
termes que s’han exposat en aquest informe i, en conseqüència, incorporar les
modificacions efectuades en la relació de llocs de feina:

o qualsevol altres tipus de serveis que no sigui el servei ordinari que li
correspongui.
Aquest complement específic variable s’abonarà dins la paga extraordinària
fent la mitjana dels serveis efectivament prestats ens els sis mesos anteriors.

•

Dia 24/12 en el torn de vespre (de 22.00 a 6.00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 25/12 en el torn matí i capvespre (de 6.00 a 22.00): valoració d’un 50
% sobre hora ordinària.

•

Dia 26/12 en el torn capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 31/12 en el torn de capvespre (14:00 a 22:00): valoració d’un 50 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 31/12 en el torn de vespre (de 22:00 a 06:00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 01/01 en el torn de matí (de 6:00 a 22:00): valoració d’un 100 %
sobre hora ordinària.

•

Dia 01/01 en el torn capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50 %
sobre hora ordinària.

Aquest component s'aplica només a aquells membres de la policia que per
servei ordinari del mateix torn rotatori les correspongui realitza el servei dins
aquestes franges de temps dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i dia 1 de
gener.
Aquest complement específic variable s’abonarà dins la paga extraordinària
fent la mitja dels serveis efectivament prestats ens els sis mesos anteriors.
SEXT. Aprovar la valoració que s'ha fet en aquesta informe-proposta dins la
Relació de Llocs de Treball que es troba en fase de negociació sindical. Els
increments que aquí es proposen aniran a comptar d'allò que s'aprovi
definitivament amb la Relació de Llocs de Treball actualment en negociació.
SÈPTIM. El complement específic no és consolidable, de manera que si en
algun moment les funcions i/o característiques del lloc de treball, que ara
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Dia 24/12 en el torn de capvespre (de 14.00 a 22.00): valoració d’un 50
% sobre hora ordinària.
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•

ACTA DEL PLE

QUINT. 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 a establir un component variable dins el
complement específic per la prestació de serveis en els següents dies festius
de Nadal i dins les següents franges horàries i en conseqüència, incorporar les
modificacions efectuades en la relació de llocs de feina:

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.
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.

DESÈ. Elevar aquesta proposta per a la seva aprovació al Ple.»
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé
el següent resultat: denou (19) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal del Partit Popular, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal de
Proposta per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem, i dos (2) vots d'abstenció del
grup municipal d’Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
Les persones reunides acorden el debat conjunt del següents punts núm. 5, 6 i
7 en matèria de subvencions esportives.
5.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«Vista la Providència de Batlia de data 13 d’octubre de 2020 i de conformitat
amb allò establert a la Llei 38/2003 General de subvencions i examinats els
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Això no obstant, una vegada que 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.
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NOVÈ. 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 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.

ACTA DEL PLE

OCTAU. 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.

següents ANTECEDENTS:
D’acord amb el Pla de Govern de l’Ajuntament d’Inca, uns dels objectius de la
política esportiva local és prioritzar la promoció i el foment de l’esport federat de
base i l’esport amateur, així com facilitar la pràctica esportiva a la ciutadania
d’Inca, amb diferents equipaments i programes esportius. Per això es pretén
donar suport econòmic i logístic als projectes promoguts per les entitats
esportives del municipi i a les persones esportistes que competeixen ajudantles amb les despeses generades per la seva mateixa pràctica.

•

Convocatòria de subvencions a esportistes: un màxim de 15.000,00 € a
la partida 2020.000.34100.4830002.01 del pressupost per a l’exercici de
2020.

Considerant l'acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar
l'aprovació de l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança
es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest
acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.
Vist allò que estableix per l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
aprovada pel Ple municipal.
Considerant d’interès la iniciació del corresponent expedient per posteriorment
iniciar expedients de tramitació de convocatòries de subvencions als clubs i
persones esportistes locals.
Tenint en compte allò que estableix per l’article 23 de la Llei general de
subvencions 38/2003, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa –LRSP–, segons la qual cosa la iniciació d’ofici de l’expedient de
subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria aprovada per l’òrgan
competent.
Considerant competència del Ple municipal l’aprovació de les bases de
subvencions en matèria esportiva, previ dictamen de la Comissió d’Economia i
Bon Govern.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb
allò establert a l'article 58 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, en relació amb
l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el dictamen FAVORABLE la Comissió
Informativa d'Economia i Bon Govern de dia 26 d’octubre de 2020, l'adopció dels
següents ACORDS:
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Convocatòria de subvencions a clubs: màxim de 34.000,00 € a la partida
000.34100.4830001 del pressupost de 2020.
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•

ACTA DEL PLE

Vist el Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2020
definitivament aprovat, incorporant el crèdit suficient i el finançament adequat
per atendre les obligacions que es derivin de l’execució de les següents
convocatòries de subvencions:

PRIMER. Aprovar la proposta de bases reguladores de les subvencions en
matèria esportiva que vulgui atorgar l’Ajuntament mitjançant la convocatòria
iniciada pel Servei d’Esports (òrgan gestor), que s'adjunten a la proposta.
SEGON. Procedir a publicar les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS.»
«BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS EN
MATÈRIA ESPORTIVA

2. NAnt per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. No
generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es
poden al·legar com a precedent.
Així mateix seran compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre
l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o
subvencions rebudes no superi el cost del projecte /acció subvencionada.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte
subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària
ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis.
3. DESTINATARIS / BENEFICIARIS
Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases els
clubs esportius locals i les persones físiques (esportistes) empadronades que
proposin organitzar i executar activitats esportives formatives i competitives,
esdeveniments esportius a Inca, participar en competicions oficials fora de
Mallorca sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions
contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions i que reuneixin els requisits i condicions de les corresponents
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L’Ajuntament d’Inca vol ajudar als clubs locals en la seva gestió ordinària i
donar suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport així com
la participació en competicions oficials amb l’objectiu de promoure, potenciar i
diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat, segons els principis
d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, eficàcia i eficiència establerts en l'art. 17 de la Llei 38/2003 de 17
de novembre General de Subvencions.
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Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i regular el procediment per a
la concessió de subvencions en matèria esportiva, que atorgui l’Ajuntament
d’Inca, a través del Servei d’Esports, destinades a finançar els clubs esportius i
col·laborar amb les seves despeses de manteniment i funcionament ordinari,
els esdeveniments esportius que es realitzin al municipi d’Inca i també donar
suport als esportistes locals per la seva participació en competicions esportives
oficials fora de Mallorca, en règim de concurrència competitiva, en el marc del
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Inca i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre,

ACTA DEL PLE

1. OBJECTE

convocatòries.

•

Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament, resta d’administracions i amb la seguretat social, així com
de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per
l’Ajuntament. Amb la sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament a consultar i
verificar les dades mitjançant les plataformes habilitades per les
administracions públiques, si és necessari. Les característiques de les
activitats subvencionables i els requisits específics es detallaran per a
cada modalitat de subvenció a les seves convocatòries

•

No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•

Els clubs han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i
Associacions Ciutadanes, amb les dades actualitzades.

5. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import de la dotació pressupostària per a cada convocatòria es fixarà en
cadascuna d’elles. I també estarà subjecte a l’aprovació anual del pressupost
municipal.
La subvenció podrà ser compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions
públiques o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre
que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total
de l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la
possibilitat de reduir la subvenció fins a aquest cost màxim.
6. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La quantia màxima de la assignació pressupostària destinada a les
subvencions, es determinarà en la convocatòria corresponent.
7. PROGRAMES SUBVENCIONABLES
Es contemplen les següents línies o programes subvencionables:
A. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat (clubs), per la gestió i
manteniment ordinari i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i
l'esport així com la participació en competicions oficials amb l’objectiu de
promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.
B. Participació d’esportistes locals en competicions oficials fora de l’illa de
Mallorca.
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Que les persones (tant físiques com jurídiques) hagin justificat
correctament i en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l’Ajuntament d’Inca, si és el cas.
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•

ACTA DEL PLE

4. REQUISITS MÍNIMS DELS BENEFICIARIS

C. Subvencions destinades a organitzar i coorganitzar i desenvolupar
esdeveniments esportius a la ciutat.
C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb
impacte econòmic i turístic per la ciutat.
C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals
relacionats amb les activitats físiques i de l’esport.
8. DESCRIPCIÓ DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES I TERMINI
D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES

•

Efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'actuació
subvencionada, tant pel que fa al concepte com al període d'execució.

El període d'execució de l'actuació, i de les despeses subvencionables, es
determinarà a la convocatòria corresponent i l’àmbit d’actuació i execució serà
el municipi d’Inca.
9. PROCEDIMENT I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
•

Convocatòria. El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant
convocatòria pública aprovada per l’òrgan competent.

•

Publicitat. Aquestes bases es publicaran al BOIB, a la Base de Dades
Nacional de Subvencions BDNS, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al
web. La convocatòria per a la concessió de les subvencions regulades
en aquestes bases es publicarà al BOIB, a la Base de Dades Nacional
de Subvencions BDNS, al Tauler d’Anuncis i al web municipal.

•

Les persones sol·licitants (físiques i jurídiques) hauran de presentar la
sol·licitud segons indicacions detallades a la convocatòria.

•

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes
bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

•

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a
la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en
un termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no ferho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia
resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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De manera indubtable responguin a la naturalesa de l'actuació
subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert a les presents
convocatòries i,n cap cas, el seu cost podrà ser superior al valor de
mercat.
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ACTA DEL PLE

Les despeses subvencionables es descriuran a cada convocatòria. Però
sempre hauran de ser despeses que obligatòriament:

•

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds, d'acord amb
els models disponibles a la web, en qualsevol de les formes establertes
a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques entre l'1 de
setembre i fins al 8 d'octubre de 2020.

•

També podran presentar les sol·licituds de manera presencial al registre
de l’Ajuntament.

•

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga
a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i
òrgan col·legials a relacionar-se amb les administracions públiques per
mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un
certificat electrònic que representi l’organització. Mentre no es disposi
d’aquest certificat, el registre de la documentació podrà de forma
presencial.

11. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
A la convocatòria es determinarà el lloc i el termini de presentació de les
sol·licituds i serà efectiu a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria
al Butlletí Oficial (BOIB), llevat que la convocatòria estableixi un termini diferent.
12. PUBLICITAT DE LES BASES

ACTA DEL PLE

La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud serà la que es
determini en la corresponent convocatòria.
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10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

13. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
La instrucció del procediment serà a càrrec de la regidora delegada de batlia
d’Esports. La resolució correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb al
delegació de l’alcaldia.
Iniciació
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant
l’aprovació per Ple de la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran
publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com
La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei
Plaça d’Espanya 1 07300 Inca (Illes Balears) | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com |
NIF P0702700F

Codi Validació: 3R9P9G4Y42SWAGZZ4DT27TSYG | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 105

La present convocatòria es farà pública a través del tauler d’edictes i del web
municipal. L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva
publicació en el BOIB.

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la
Regidoria delegada de batlia d’Esports.
Les activitats d’instrucció comprendran:

Per examinar, avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació
encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones
relacionades tot seguit:
President:
El regidor delegat de Batlia d’Esports o persona en qui delegui
Vocals:

ACTA DEL PLE

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

2. La responsable d’activitats i serveis o persona en qui delegui.
Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Esports o persona en
qui delegui (amb veu, però sense vot)
Les decisions d’aquesta Comissió s’ha de prendre per majoria simple i en cas
d’empat el president té el vot de qualitat.
A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades,
avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta
de resolució per part de la Regidoria d’Esports, d’acord amb els criteris de
valoració i els requisits establerts en aquestes bases.
La comissió d’avaluació sol·licitarà als serveis tècnics esportius que avaluï les
sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de referència d’aquesta
convocatòria i emeti l’informe tècnic que ha de servir de base a la Comissió
Avaluadora perquè aquesta emeti la proposta de resolució que se sotmetrà a
la consideració de la Junta de Govern Local, que és l’òrgan que resoldrà la
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1. El tècnic d'Esports o persona en qui delegui.

convocatòria.
L’òrgan instructor formularà proposta de resolució provisional, degudament
motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan
competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar
al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la
realitat de les dades afirmades a la declaració.
Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones
interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que
haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es
proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva
avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Resolució
Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el
procediment de concessió de forma motivada.
La resolució, a més d’expressar la relació de sol·licitants als quals es concedeix
la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als
quals es desestima la subvenció.
La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que,
complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases
i a la convocatòria per adquirir la condició de beneficiari/ària, no hagin estat
estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la
convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en
funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona
beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant
acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, repartir de forma
proporcional als punts obtinguts entre la resta de sol·licituds presentades,
sempre que no superi la quantitat sol·licitada ni el màxim estipulat per club.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent
convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
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Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució
provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària
proposada davant l'Administració.
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La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb
l'establert en aquestes bases i convocatòria, es notificarà als interessats que
hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el
termini de cinc (5) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.

ACTA DEL PLE

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan
instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es
desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris
per accedir a les subvencions.

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima
les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la
sol·licitud de la subvenció.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un
(1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en
el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.
14. CRITERIS PER A L’ATORGAMENT I PER A LA DETERMINACIÓ DE LA
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
L’atorgament de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva
i atenent als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no
discriminació i d’acord amb els criteris i barems establerts en les corresponents
convocatòries, que serviran per a valorar les sol·licituds presentades.

16. BESTRETES
Les bestretes es tramitaran de conformitat amb el que preveu l'Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, i atesa la naturalesa de les
activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el
desenvolupament de les activitats subvencionades sense un suport econòmic
previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès que es satisfà.
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Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini de 5 dies
naturals no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

ACTA DEL PLE

15. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).
El beneficiari resta obligat a justificar a l'Ajuntament l'aplicació de la subvenció
a l'actuació subvencionada, que s'haurà de presentar-se en els terminis que
fixa la convocatòria, adjuntant el compte justificatiu integrat:
a) Memòria justificativa signada pel legal representant indicant les actuacions
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts
de l'actuació subvencionada.
b) Relació subscrita pel legal representant comprensiva de la totalitat de les
despeses i inversions derivades de la realització de l'actuació subvencionada,
degudament desglossades i detallades acompanyada de còpia de les factures i
comprovants de pagament, conforme al pressupost presentat en el moment de
la sol·licitud, per la qual cosa s'haurà de justificar per import igual al cost de
l'actuació subvencionada.
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17. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

c) Declaració signada pel legal representant relativa a la inexistència d'altres
subvencions o ajudes que hagin obtingut per la mateixa actuació
subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes
que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i
procedència.
No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat,
llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats
d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats
subvencionable.

•

Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat
pagadora.

•

Número de la factura.

•

Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment
clar.

•

Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si
l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen,
es requerirà, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la
mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa,
desisteix de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la
persona beneficiària, de la realització de l’activitat/acció, el projecte o l'objectiu
pel qual es va concedir la subvenció.
El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits
en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al
reintegrament.

18. CONDICIONS
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•

ACTA DEL PLE

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a
nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu CIF, han
d’expressar clarament:

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa,
en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants
originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell
la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que
s’imputa a la subvenció.

•

Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l’actuació que
determinen la concessió de la subvenció.

•

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan
concedent, així com qualsevol altra

•

actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.

•

Comunicar a l'òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financin l’actuació subvencionada, tant bon
punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació donada a la subvenció.

•

Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa
jurídica de l’entitat amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les
facultats de comprovació i control.

•

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, ja que poden ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.

•

Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

•

Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb
l’Ajuntament de Granollers i amb la Seguretat Social.

•

Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament. El
logotip de l’Ajuntament s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que
seran facilitats a la persona beneficiària pel servei municipal d’Esports.

El pagament de la subvenció es detallarà a cada convocatòria. Caldrà
prèviament l’informe favorable de l’òrgan gestor (Servei d’Esports de
l’Ajuntament).
19. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ SUBVENCIONADA
La persona jurídica beneficiària haurà de sol·licitar l'autorització prèvia i
expressa per fer qualsevol modificació del projecte o de l’activitat
subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser
motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició de les
circumstàncies que les justifiquin i s’han d’especificar les repercussions
pressupostàries que impliquin.
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Realitzar l’actuació que fonamenta la concessió de la subvenció.
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•

ACTA DEL PLE

A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la
Llei amb caràcter general, són obligacions específiques:

20. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
L'Ajuntament procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els
termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o
condicionat de l'acte o bé sigui en relació a l'import de la subvenció mitjançant
l'adopció del corresponent acord per part de l'òrgan concedent, en els següents
supòsits:
a) Per alteració de qualsevol de les condicions que determinen la concessió de
la subvenció.
b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la
subvenció de l'Ajuntament superin el cost total de l’actuació subvencionada.

El beneficiari podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa
comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o
l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el
dret d’exigir-la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l’actuació subvencionadora, o, si
s’escau, el seu cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la
quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. En aquest cas, el
reintegrament no comportarà el pagament de l'interès de demora si la renúncia
està degudament justificada.
22. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
•

La declaració de nul·litat o anul·labilitat de l’acte de concessió o
l’existència d’alguna de les causes de reintegrament previstes en l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions podrà
donar lloc al reintegrament de la subvenció.

•

El procediment de reintegrament de la subvenció concedida i, si escau,
el cobrament dels interessos de demora, es regirà pel que disposen els
articles 41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

L’entitat està obligada a comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que
faci en l’execució del projecte esportiu objecte de la sol·licitud presentada.
En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat
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21. RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ

ACTA DEL PLE

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no
s'hagi instat pel propi beneficiari, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10
dies al beneficiari abans de resoldre.
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c) Per la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de
l'actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dins el
termini establert.

subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès
de demora.
23. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR
•

Els beneficiaris de la subvenció que regulen aquestes bases quedaran
sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que s’estableix en
Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•

La no presentació de la documentació justificativa en temps i/o forma, el
falsejament de les dades aportades o la modificació dels fins per als
quals s’ha concedit l’ajut, donaran lloc al reintegrament de les quantitats
rebudes i la possible inhabilitació de l’entitat a efectes de no poder
sol·licitar al Servei d’Esports, durant el temps que es determini, cap més
ajut/subvenció econòmica per a aquesta mateixa convocatòria.

25. REGULACIÓ JURÍDICA
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En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general
de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques, el
Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del
Pressupost municipal per a 2020 i la normativa per a la concessió de
subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

ACTA DEL PLE

24. Règim jurídic

la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions publiques, el Reglament de serveis de les corporacions locals
de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Inca publicada en el
BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016) i les bases d’execució del
Pressupost municipal per a 2020.
Les bases especifiques en matèria esportiva i les normes que regulen la
convocatòria i concessió de la subvenció objecte d’aquestes bases.
26. Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui
pertinent.
Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu comú de les Administracions publiques.
27. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Us podeu adreçar al servei d’Esports a l’adreça de correu electrònic
serveidesports@ajinca.net o bé a les oficines del servei d’Esports, ubicades a les
Piscines Municipals d’Inca Catalina Corró Llorente, carrer de Gabriel Alomar, 3,
telèfon 971 504 216.»TURALESA DE LES SUBVENCIONS

3. DESTINATARIS / BENEFICIARIS
Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases els
clubs esportius locals i les persones físiques (esportistes) empadronades que
proposin organitzar i executar activitats esportives formatives i competitives,
esdeveniments esportius a Inca, participar en competicions oficials fora de
Mallorca sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions
contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions i que reuneixin els requisits i condicions de les corresponents
convocatòries.
4. REQUISITS MÍNIMS DELS BENEFICIARIS
•

Que les persones (tant físiques com jurídiques) hagin justificat
correctament i en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l’Ajuntament d’Inca, si és el cas.

•

Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament, resta d’administracions i amb la seguretat social, així com
de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per
l’Ajuntament. Amb la sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament a consultar i
verificar les dades mitjançant les plataformes habilitades per les
administracions públiques, si és necessari. Les característiques de les
activitats subvencionables i els requisits específics es detallaran per a
cada modalitat de subvenció a les seves convocatòries
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El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte
subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària
ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis.
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Així mateix seran compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre
l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o
subvencions rebudes no superi el cost del projecte /acció subvencionada.

ACTA DEL PLE

Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva,
tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i
reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en
aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

•

No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•

Els clubs han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i
Associacions Ciutadanes, amb les dades actualitzades.

5. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import de la dotació pressupostària per a cada convocatòria es fixarà en
cadascuna d’elles. I també estarà subjecte a l’aprovació anual del pressupost
municipal.

7. PROGRAMES SUBVENCIONABLES
Es contemplen les següents línies o programes subvencionables:
A. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat (clubs), per la gestió i
manteniment ordinari i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i
l'esport així com la participació en competicions oficials amb l’objectiu de
promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.
B. Participació d’esportistes locals en competicions oficials fora de l’illa de
Mallorca.
C. Subvencions destinades a organitzar i coorganitzar i desenvolupar
esdeveniments esportius a la ciutat.
C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb
impacte econòmic i turístic per la ciutat.
C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals
relacionats amb les activitats físiques i de l’esport.
8. DESCRIPCIÓ DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES I TERMINI
D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES
Les despeses subvencionables es descriuran a cada convocatòria. Però
sempre hauran de ser despeses que obligatòriament:
De

manera

indubtable

responguin

a

la

naturalesa

de

l'actuació
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La quantia màxima de la assignació pressupostària destinada a les
subvencions, es determinarà en la convocatòria corresponent.

ACTA DEL PLE

6. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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La subvenció podrà ser compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions
públiques o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre
que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total
de l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la
possibilitat de reduir la subvenció fins a aquest cost màxim.

subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert a les presents
convocatòries i,n cap cas, el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.
Efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'actuació
subvencionada, tant pel que fa al concepte com al període d'execució.
El període d'execució de l'actuació, i de les despeses subvencionables, es
determinarà a la convocatòria corresponent i l’àmbit d’actuació i execució serà
el municipi d’Inca.

•

Publicitat. Aquestes bases es publicaran al BOIB, a la Base de Dades
Nacional de Subvencions BDNS, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al
web. La convocatòria per a la concessió de les subvencions regulades
en aquestes bases es publicarà al BOIB, a la Base de Dades Nacional
de Subvencions BDNS, al Tauler d’Anuncis i al web municipal.

•

Les persones sol·licitants (físiques i jurídiques) hauran de presentar la
sol·licitud segons indicacions detallades a la convocatòria.

•

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes
bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

•

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a
la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en
un termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no ferho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia
resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

•

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds, d'acord amb
els models disponibles a la web, en qualsevol de les formes establertes
a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques entre l'1 de
setembre i fins al 8 d'octubre de 2020.

•

També podran presentar les sol·licituds de manera presencial al registre
de l’Ajuntament.

•

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga
a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i
òrgan col·legials a relacionar-se amb les administracions públiques per
mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un
certificat electrònic que representi l’organització. Mentre no es disposi
d’aquest certificat, el registre de la documentació podrà de forma
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Convocatòria. El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant
convocatòria pública aprovada per l’òrgan competent.
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•

ACTA DEL PLE

9. PROCEDIMENT I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

presencial.
10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud serà la que es
determini en la corresponent convocatòria.
11. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
A la convocatòria es determinarà el lloc i el termini de presentació de les
sol·licituds i serà efectiu a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria
al Butlletí Oficial (BOIB), llevat que la convocatòria estableixi un termini diferent.
12. PUBLICITAT DE LES BASES

La instrucció del procediment serà a càrrec de la regidora delegada de batlia
d’Esports. La resolució correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb al
delegació de l’alcaldia.
Iniciació
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant
l’aprovació per Ple de la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran
publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com
La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la
Regidoria delegada de batlia d’Esports.
Les activitats d’instrucció comprendran:
a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que
siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva
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Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

Codi Validació: 3R9P9G4Y42SWAGZZ4DT27TSYG | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 105

13. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

La present convocatòria es farà pública a través del tauler d’edictes i del web
municipal. L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva
publicació en el BOIB.

emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor
s’acordi un altre termini.
b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i
prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.
Per examinar, avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació
encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones
relacionades tot seguit:
President:
El regidor delegat de Batlia d’Esports o persona en qui delegui
Vocals:

Les decisions d’aquesta Comissió s’ha de prendre per majoria simple i en cas
d’empat el president té el vot de qualitat.
A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades,
avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta
de resolució per part de la Regidoria d’Esports, d’acord amb els criteris de
valoració i els requisits establerts en aquestes bases.
La comissió d’avaluació sol·licitarà als serveis tècnics esportius que avaluï les
sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de referència d’aquesta
convocatòria i emeti l’informe tècnic que ha de servir de base a la Comissió
Avaluadora perquè aquesta emeti la proposta de resolució que se sotmetrà a
la consideració de la Junta de Govern Local, que és l’òrgan que resoldrà la
convocatòria.
L’òrgan instructor formularà proposta de resolució provisional, degudament
motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan
competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar
al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la
realitat de les dades afirmades a la declaració.
Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones
interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que
haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es
proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva
avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan
instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es
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Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Esports o persona en
qui delegui (amb veu, però sense vot)
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2. La responsable d’activitats i serveis o persona en qui delegui.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

1. El tècnic d'Esports o persona en qui delegui.

desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris
per accedir a les subvencions.
La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb
l'establert en aquestes bases i convocatòria, es notificarà als interessats que
hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el
termini de cinc (5) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.
Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució
provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària
proposada davant l'Administració.
Resolució

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent
convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima
les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la
sol·licitud de la subvenció.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un
(1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en
el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.
14. CRITERIS PER A L’ATORGAMENT I PER A LA DETERMINACIÓ DE LA
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
L’atorgament de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva
i atenent als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no
discriminació i d’acord amb els criteris i barems establerts en les corresponents
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La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que,
complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases
i a la convocatòria per adquirir la condició de beneficiari/ària, no hagin estat
estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la
convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en
funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona
beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant
acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, repartir de forma
proporcional als punts obtinguts entre la resta de sol·licituds presentades,
sempre que no superi la quantitat sol·licitada ni el màxim estipulat per club.

ACTA DEL PLE

La resolució, a més d’expressar la relació de sol·licitants als quals es concedeix
la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als
quals es desestima la subvenció.
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Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el
procediment de concessió de forma motivada.

convocatòries, que serviran per a valorar les sol·licituds presentades.
15. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini de 5 dies
naturals no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
16. BESTRETES
Les bestretes es tramitaran de conformitat amb el que preveu l'Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, i atesa la naturalesa de les
activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el
desenvolupament de les activitats subvencionades sense un suport econòmic
previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès que es satisfà.

a) Memòria justificativa signada pel legal representant indicant les actuacions
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts
de l'actuació subvencionada.
b) Relació subscrita pel legal representant comprensiva de la totalitat de les
despeses i inversions derivades de la realització de l'actuació subvencionada,
degudament desglossades i detallades acompanyada de còpia de les factures i
comprovants de pagament, conforme al pressupost presentat en el moment de
la sol·licitud, per la qual cosa s'haurà de justificar per import igual al cost de
l'actuació subvencionada.
c) Declaració signada pel legal representant relativa a la inexistència d'altres
subvencions o ajudes que hagin obtingut per la mateixa actuació
subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes
que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i
procedència.
No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat,
llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats
d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.
Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa,
en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants
originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell
la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que
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El beneficiari resta obligat a justificar a l'Ajuntament l'aplicació de la subvenció
a l'actuació subvencionada, que s'haurà de presentar-se en els terminis que
fixa la convocatòria, adjuntant el compte justificatiu integrat:

ACTA DEL PLE

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

s’imputa a la subvenció.

Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats
subvencionable.

•

Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat
pagadora.

•

Número de la factura.

•

Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment
clar.

•

Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si
l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen,
es requerirà, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la
mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa,
desisteix de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la
perssona beneficiària, de la realització de l’activitat/acció, el projecte o l'objectiu
pel qual es va concedir la subvenció.
El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits
en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al
reintegrament.
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•

ACTA DEL PLE

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a
nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu CIF, han
d’expressar clarament:

A més de les obligacions establertes en aquestes bases i les que estableix la
Llei amb caràcter general, són obligacions específiques:
•

Realitzar l’actuació que fonamenta la concessió de la subvenció.

•

Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l’actuació que
determinen la concessió de la subvenció.

•

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan
concedent, així com qualsevol altra

•

actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.

•

Comunicar a l'òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
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18. CONDICIONS

•

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, ja que poden ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.

•

Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

•

Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb
l’Ajuntament de Granollers i amb la Seguretat Social.

•

Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament. El
logotip de l’Ajuntament s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que
seran facilitats a la persona beneficiària pel servei municipal d’Esports.

El pagament de la subvenció es detallarà a cada convocatòria. Caldrà
prèviament l’informe favorable de l’òrgan gestor (Servei d’Esports de
l’Ajuntament).
19. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE/ACTUACIÓ SUBVENCIONADA
La persona jurídica beneficiària haurà de sol·licitar l'autorització prèvia i
expressa per fer qualsevol modificació del projecte o de l’activitat
subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser
motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició de les
circumstàncies que les justifiquin i s’han d’especificar les repercussions
pressupostàries que impliquin.
20. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
L'Ajuntament procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els
termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o
condicionat de l'acte o bé sigui en relació a l'import de la subvenció mitjançant
l'adopció del corresponent acord per part de l'òrgan concedent, en els següents
supòsits:
a) Per alteració de qualsevol de les condicions que determinen la concessió de
la subvenció.
b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la
subvenció de l'Ajuntament superin el cost total de l’actuació subvencionada.
c) Per la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de
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Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa
jurídica de l’entitat amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les
facultats de comprovació i control.
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•

ACTA DEL PLE

ingressos o recursos que financin l’actuació subvencionada, tant bon
punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació donada a la subvenció.

l'actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dins el
termini establert.
Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no
s'hagi instat pel propi beneficiari, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10
dies al beneficiari abans de resoldre.
21. RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ
El beneficiari podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa
comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o
l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el
dret d’exigir-la.

•

La declaració de nul·litat o anul·labilitat de l’acte de concessió o
l’existència d’alguna de les causes de reintegrament previstes en l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions podrà
donar lloc al reintegrament de la subvenció.

•

El procediment de reintegrament de la subvenció concedida i, si escau,
el cobrament dels interessos de demora, es regirà pel que disposen els
articles 41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

ACTA DEL PLE

22. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
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La renúncia produïda una vegada iniciada l’actuació subvencionadora, o, si
s’escau, el seu cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la
quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. En aquest cas, el
reintegrament no comportarà el pagament de l'interès de demora si la renúncia
està degudament justificada.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat
subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès
de demora.
23. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR
•

Els beneficiaris de la subvenció que regulen aquestes bases quedaran
sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que s’estableix en
Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•

La no presentació de la documentació justificativa en temps i/o forma, el
falsejament de les dades aportades o la modificació dels fins per als
quals s’ha concedit l’ajut, donaran lloc al reintegrament de les quantitats
rebudes i la possible inhabilitació de l’entitat a efectes de no poder
sol·licitar al Servei d’Esports, durant el temps que es determini, cap més
ajut/subvenció econòmica per a aquesta mateixa convocatòria.
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L’entitat està obligada a comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació que
faci en l’execució del projecte esportiu objecte de la sol·licitud presentada.

24. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general
de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques, el
Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del
Pressupost municipal per a 2020 i la normativa per a la concessió de
subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
25. REGULACIÓ JURÍDICA

L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Inca publicada en el
BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016) i les bases d’execució del
Pressupost municipal per a 2020.
Les bases especifiques en matèria esportiva i les normes que regulen la
convocatòria i concessió de la subvenció objecte d’aquestes bases.
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la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions publiques, el Reglament de serveis de les corporacions locals
de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

ACTA DEL PLE

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No
obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui
pertinent.
Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu comú de les Administracions publiques.
27. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Us podeu adreçar al servei d’Esports a l’adreça de correu electrònic
serveidesports@ajinca.net o bé a les oficines del servei d’Esports, ubicades a
les Piscines Municipals d’Inca Catalina Corró Llorente, carrer de Gabriel
Alomar, 3, telèfon 971 504 216.»
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé
el següent resultat: devuit (18) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per
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26. Recursos

Mallorca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal de
Proposta per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem, i tres (3) vots d'abstenció del
grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
6.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CLUBS ESPORTIUS
LOCALS
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:

Denominació: convocatòria de les bases que tenen per objecte la concessió
d’ajuts a les entitats esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre, per al
desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant el 2019 amb l’objectiu
de de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en el
municipi.
Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.

ACTA DEL PLE

Vist el Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2020
definitivament aprovat, incorporant el crèdit suficient i el finançament adequat
per atendre les obligacions que es derivin de l’execució de la convocatòria
següent:

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

«Vista la Providència de Batlia de data 13 d’octubre de 2020 i de conformitat
amb allò establert a la Llei 38/2003 general de subvencions i examinats els
següents ANTECEDENTS:

Objectius i efectes pretesos: ajudar amb el manteniment i el funcionament als
clubs esportius.
Terminis necessaris per a la seva consecució: Les activitats/accions
subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre l'1
de gener i el 31 de desembre de 2019.
Crèdit i partida pressupostària: l'Ajuntament destinarà un màxim de 34.000,00 €
a la partida 000.34100.4830001 del pressupost de 2020.
Fonts de finançament: ordinàries.
Pla d'acció: ajudar amb el manteniment i funcionament als clubs esportius.
Considerant 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.
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Sector a què es dirigeixen els ajuts: clubs actius locals amb una antiguitat
mínima de 2 anys de funcionament.

Amb data 14 d’octubre de 2020 es va incorporar a l'expedient el corresponent
certificat d'existència de crèdit, per import de 34.000 € expedit per la intervenció
municipal a la partida 2020.000.34100.4830001.01 del pressupost per a
l’exercici de 2020.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les
mencions que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei
general de subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa (LRSP).

Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'IntervencióTresoreria o de Secretaria- Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc
d'interventor/a.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei
general de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de
règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions,
correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Economia i Bon Govern, l'aprovació de la despesa._
Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia,
l'aprovació (A) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en
matèria d'esports destinada als clubs locals, i es practicarà així mateix el
corresponent document comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb
allò establert a l'article 58 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, en relació amb
l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
proposa a l'Ajuntament en ple, amb el dictamen FAVORABLE la Comissió
d’Economia i Bon Govern de dia 26 d’octubre de 2020, l'adopció dels següents
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Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la
competència per exercir el control financer de les subvencions concedides per
les corporacions locals i els organismes públics d'elles dependents
correspondrà als òrgans o funcionaris que tenguin atribuït el control financer de
la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als
articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.

ACTA DEL PLE

L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent
proposta de despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de
subvencions, en relació amb l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes
locals.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions,
l'atorgament de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa
per l'òrgan competent, per a això, s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la
convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1 de la Llei general de
subvencions.

ACORDS:
PRIMER. Aprovar la proposta de convocatòria i els annexos per a l’atorgament
de subvencions per a clubs esportius locals sense finalitat lucrativa per al
desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant el 2019, amb
l’objectiu de de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat
esportiva en el municipi, que s'adjunten a la proposta.
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2020.000.34100.4830001.01, amb un import de 34.000,00 euros, pel període
corresponent a 2020.
TERCER. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS.»
«CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2020

PER A

Fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts a les entitats
esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre, per al desenvolupament de les
seves activitats ordinàries durant el 2019 amb l’objectiu de promoure, potenciar
i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en el municipi. La finalitat és ajudar
amb el manteniment i funcionament als clubs esportius locals.
Les activitats/accions subvencionades han de desenvolupar-se dintre del
període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
Temporades esportives: 2018/19 (de gener 19 a juny 19) i 2019/20 (d’agost 19
a desembre 19).
2. Bases reguladores.
Les bases específiques reguladores de la present convocatòria seran
aprovades pel Ple municipal. En tot allò no previst a les bases i en aquesta
convocatòria, serà d’aplicació el que s’estableix a l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament i a la resta de normativa aplicable.
3. Crèdit i partida pressupostària
La dotació pressupostària total per a la convocatòria de les subvencions per al
desenvolupament de les activitats ordinàries és de trenta-quatre mil (34.000,00
€).
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1. Objecte i finalitat de la convocatòria.
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SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT (CLUBS), PER
LA GESTIÓ ORDINÀRIA I SUPORT A L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE
L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT AIXÍ COM LA PARTICIPACIÓ EN
COMPETICIONS OFICIALS AMB L’OBJECTIU DE PROMOURE, POTENCIAR I
DIVERSIFICAR LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA EN LA CIUTAT.

ACTA DEL PLE

PROGRAMA A.

Aquesta subvenció
000.34100.4830001 .

anirà

amb

càrrec

a

l’aplicació

pressupostària

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació,
però, en qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats
atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.
L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides per
a la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar
el cost de l’activitat.
4. Beneficiaris i requisits.
Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes els clubs esportius locals que
compleixin les següents condicions:

Estar inscrit en el registre municipal d’entitats jurídiques ciutadanes de
l’Ajuntament d’Inca.
Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca. També
aquelles que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal d’Inca, realitzin
les seves activitats en el terme o en resultin beneficiaris de les mateixes els
ciutadans d’Inca.

ACTA DEL PLE

Estar administrativa i legalment constituït i degudament inscrit al Registre de
Clubs i Associacions Esportives de la CAIB i no tenir afany de lucre.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Acreditar una antiguitat mínima de dos anys , desenvolupant la seva activitat
esportiva de manera «continuada» durant aquest temps, al municipi d’Inca.

Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se
sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.
No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Complir amb totes les condicions per a ser beneficiari previstes a l'article 6è de
l'Ordenança General Reguladora
de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament d'Inca.
Resten exclosos expressament d'aquesta convocatòria:
Les entitats esportives (clubs) que rebin una subvenció directa nominativa i que
el seu conveni regulador especifiqui la impossibilitat d’acollir-se a les
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No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per la mateixa
actuació o projecte.

convocatòries de subvencions durant la vigència del mateix.
Les entitats esportives en les quals concorre alguna de les prohibicions
establertes a l'article 8, apartat 2n de l'Ordenança General Reguladora de la
concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca.
Les societats anònimes esportives (SAD).
Els clubs sancionats o condemnats mitjançant resolució administrativa o
sentència judicial, per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
5. Procediment de concessió.

El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública
aprovada per l’òrgan competent.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i
convocatòria i dels requisits i obligacions que s’hi recullen. Només en podran
presentar una sol·licitud per entitat a la convocatòria.
Els clubs/entitats interessades, que compleixin els requisits que determinin
aquestes bases (declarats beneficiaris), han de presentar una sol·licitud,
signada pel representat legal del club, d'acord amb el model facilitat per
l'Ajuntament, i acompanyar-la de la documentació indicada.

ACTA DEL PLE

6. Procediment per a la presentació de sol·licituds.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència
competitiva i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat,
igualtat i no discriminació, d’acord amb el que estableixen les bases i la
convocatòria que la regulen.

Annex 1. Sol·licitud de subvenció
Annex 2. Certificat de representació legal del sol·licitant
Annex 3. Memòria d’actuació i pressupost econòmic de l’entitat esportiva
corresponent al 2019, que inclou la temporada 2018/19 (de gener 19 a juny 19)
i temporada 2019/20 (d’agost 19 a desembre 19).
Annex 4. Declaració responsable
Annex 5. Certificat de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada.
Annex 6. Autorització d’obtenció de dades.
Annex 7. Alta/Baixa de dades bancàries
Annex 8. Certificat de delictes sexuals
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Documentació indicada:

Annex 9. Relació d’esportistes i d’equips/categories amb llicència federativa
durant la temporada 2019/20 .
Annex 10. Si n’és el cas, declaració jurada del nombre d’esportistes no
federats, en edat escolar, inscrits a programes d’iniciació esportiva que
fomentin la participació.
Annex 11. Si n’és el cas, declaració valorada justificativa i memòria de les
despeses de viatge i estància (d’esportistes, tècnics, directius, voluntaris...), a
condició que aquestes estiguin en consonància amb les pràctiques habituals
del beneficiari en despeses de viatge, per assistir a campionats, tornejos o
similars de caràcter autonòmic, nacional internacional.

El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza el 13 de desembre
de 2020.
Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).
Es durà a terme presentant el compte justificatiu simplificat integrat d’acord
amb el punt 17 de les bases específiques.
8. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia
Els criteris de referència que serviran per determinar les quanties,
conceptes subvencionables, seran els següents:

per

Núm. de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2019/20
Per cada llicència federativa… 1 punt
Núm. d’esportistes no federats, en edat escolar, inscrits a programes d’iniciació
esportiva que fomentin la participació.
Per cada nin/a no federat inscrit a programes d’iniciació esportiva … 0,5 punt
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El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de
l’Ajuntament finalitzarà quinze (15) dies hàbils després de la data de publicació
de l’extracte de la convocatòria al BOIB. Durant aquest termini les bases
estaran publicades a la pàgina web, www.incaciutat.com.

ACTA DEL PLE

7. Termini de presentació de les sol·licituds i de justificació de la subvenció

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Si n’és el cas, declaració valorada sobre les despeses i memòria derivades de
l’organització per part del club d’esdeveniments, programes, campionats,
tornejos, campus, actuacions, activitats esportives i diverses activitats de
formació de les entitats sol·licitants de la subvenció.

Forma d’acreditar les dades anteriors:
Les llicències federatives d'esportistes de la temporada s'acreditaran mitjançant
certificació federativa.
El nombre de participants a escoletes d’iniciació (no federats) mitjançant una
declaració jurada signada pel president.
Determinació de l’import de la subvenció:
Repartiment inicial mínim. Es concediran 100 € a tots els sol·licitant que
compleixin la condició de ser beneficiaris, llevat que el pressupost o l'ajuda
sol·licitada sigui inferior a 100 €.

El romanent que pugui quedar com a conseqüència de la correcció anterior, es
podrà repartir de forma proporcional als punts obtinguts entre la resta de
sol·licituds presentades, sempre que no superi la quantitat sol·licitada ni el
màxim estipulat per club.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Per determinar l'import de cadascuna de les subvencions, es calcularà, primer,
el valor de cada punt, que s'obtindrà de dividir l'import total de la dotació
pressupostària (menys l'import total resultant del repartiment inicial mínim
establert de 100 €) entre el nombre total de punts obtinguts per les entitats
sol·licitants i, posteriorment, el valor del punt es multiplicarà pels punts
obtinguts per cada entitat sol·licitant més els 100 € inicials, sempre que aquesta
quantitat no sigui superior a la sol·licitada ni superi el màxim per club que és de
7.000 €.

ACTA DEL PLE

Els imports de les subvencions seran el resultat de la puntuació obtinguda per
cada beneficiari, d'acord amb els criteris de referència fixats.

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de
2003, General de Subvencions;
1. Són despeses subvencionables:
Les destinades a fer front a la propagació de la COVID-19.
Les realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i que siguin
amb data de facturació i de pagament anterior a la finalització del termini de
l'acció (període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019).
Aquestes factures subvencionables han de ser assumides per l’entitat
beneficiària (facturades a nom de l’entitat beneficiària i abonades per l’entitat
beneficiària).
Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i
executar l'acció, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la
base 2a i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense la
necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que
les acrediten.
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9. Despeses subvencionables i no subvencionables

Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, i en
especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.
L’import de la despeses subvencionades no pot ser superior al valor de mercat.
Les despeses de viatge i estància (d’esportistes,tècnics i directius), a condició
que aquestes estiguin en consonància amb les pràctiques habituals del
beneficiari en despeses de viatge (per assistir a campionats, tornejos o similars
de caràcter autonòmic, nacional internacional.
Els costs de béns fungibles i subministraments, sempre que s’adquireixin per
assignar-los directament a l’acció.

Despeses derivades de l’organització per part del club d’esdeveniments,
programes, campionats, tornejos, campus, actuacions, activitats esportives i
diverses activitats de formació de les entitats sol·licitants de la subvenció.

Despeses federatives dels clubs per conceptes d’arbitratges, llicències,
inscripció d’equips o d’altres tipus de despeses exigits per les federacions.
Aquestes despeses federatives (llicencies, mutualitat, arbitratges...) realitzades
en el període assenyalat (01/01/2019-31/12/2019), això és que estiguin
facturades i abonades en dit període, es consideren justificables en la seva
totalitat, sempre que el seu objecte sigui per la temporada esportiva 2018/19 o
bé 2019/2020.

ACTA DEL PLE

Roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l'esport.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Drets, imposts i càrregues pagades pel beneficiari, en particular l’impost sobre
el valor afegit (IVA), sempre que hi estiguin inclosos en els costs directes
subvencionables i no sigui deduïble.

Despeses derivades de serveis d’atenció sanitària, sempre que aquesta
despesa no estigui subvencionada per altra línia de subvencions.
Despeses derivades de la contractació d’assegurances.
Despeses de gestories en temes fiscals o laborals.
Preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives públiques.
Despeses de lloguer d’instal·lacions esportives.
Adquisició de material sanitari (farmacioles i despeses similars ).
2. No són despeses subvencionables:
Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de
mercat.
Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les
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Despeses de subministres com llum, aigua, gas, telèfon, etc.

despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les
d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
Les indemnitzacions per acomiadament de persones, incloses les pactades.
Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació,
ni els imposts personals sobre la renda.
Despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars... i en general de
celebracions
Els premis en metàl·lics

10. Mesures de difusió del finançament públic
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament
d’Inca en l’execució de les accions/activitats, a tota la documentació i publicitat
generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i
altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos,
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport
del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de
l’Ajuntament d’Inca.
11. Informació i assessorament
Us podeu adreçar al servei d’Esports a l’adreça de correu electrònic
serveidesports@ajinca.net o bé a les oficines del servei d’Esports, ubicades a
les Piscines Municipals d’Inca-Catalina Corró Llorente, carrer de Gabriel
Alomar, 3, telèfon 971 504 216»
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé
el següent resultat: devuit (18) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal de
Proposta per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem, i i tres (3) vots en contra del
grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
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Les despeses en les quals falti el justificant de pagament corresponent.

ACTA DEL PLE

Les suportades en documents justificatius que no són conformes amb la
normativa legal vigent.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Les acreditades amb documents que no reflecteixin de manera clara el
concepte de la despesa i la quantitat.

7.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ESPORTISTES LOCALS
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«Vista la Providència de Batlia de data 13 d’octubre de 2020 i de conformitat
amb allò establert a la Llei 38/2003 general de subvencions i examinats els
següents ANTECEDENTS:
Vist el Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2020
definitivament aprovat, incorporant el crèdit suficient i el finançament adequat
per atendre les obligacions que es derivin de l’execució de la convocatòria
següent:

Objectius i efectes pretesos: ajudar els esportistes locals no professionals
(residents) per assolir les despeses de desplaçament, d’alimentació i/o estada
amb motiu de la participació en competicions oficials executades durant el
2020.
Terminis necessaris per a la seva consecució: per a desplaçaments fets a partir
de l'1 de gener de 2020: fins a quinze dies hàbils després de la data de
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.
Crèdit i partida pressupostària: l'Ajuntament destinarà un màxim de 15.000,00
€.
Fonts de finançament: ordinàries.
Pla d'acció: compensar els costos derivats dels desplaçaments dels esportistes
locals (passatges, manutenció i pernocta) per a la participació en competicions
oficials, fora de l'illa de Mallorca, executades durant el 2020.
Considerant 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.
Amb data 14 d’octubre de 2020 es va incorporar a l'expedient el corresponent
certificat d'existència de crèdit, per import de 15.000 € expedit per la intervenció
municipal a la partida 2020.000.34100.4830002.01 del pressupost per a
l’exercici de 2020.
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Sector a què es dirigeixen els ajuts: esportistes locals (empadronats).

ACTA DEL PLE

Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Denominació: convocatòria de les bases que tenen per objecte compensar els
costos derivats dels desplaçaments dels esportistes locals (passatges,
manutenció i pernocta) per a la participació en competicions oficials, fora de
l'illa de Mallorca, executades durant el 2020.

S'adjunta a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les
mencions que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei
general de subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa (LRSP).
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions,
l'atorgament de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa
per l'òrgan competent, per a això, s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la
convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1 de la Llei general de
subvencions.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei
general de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de
règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions,
correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa.
Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia,
l'aprovació (A) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en
matèria d'esports destinada als esportistes locals, i es practicarà així mateix el
corresponent document comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb
allò establert a l'article 58 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, en relació amb
l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
proposa a l'Ajuntament en ple, amb el dictamen FAVORABLE la Comissió
Informativa d'Economia i Bon Govern de dia 26 d’octubre de 2020, l'adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la proposta de convocatòria i els annexos per l’atorgament
de subvencions per a esportistes locals per a la seva participació en
competicions oficials durant el 2020, fora de la seva illa de residència,
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Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'IntervencióTresoreria o de Secretaria-Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc
d'interventor/a.
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Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la
competència per exercir el control financer de les subvencions concedides per
les corporacions locals i els organismes públics d'elles dependents
correspondrà als òrgans o funcionaris que tenguin atribuït el control financer de
la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als
articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.

ACTA DEL PLE

L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent
proposta de despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de
subvencions, en relació amb l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes
locals.

destinades a compensar els costos derivats dels desplaçaments, que
s'adjunten a la proposta.
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2020.000.34100.4830002.01, amb un import de 15.000,00 euros, pel període
corresponent a 2020.
TERCER. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS.»
«CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A
ESPORTISTES LOCALS 2020
PROGRAMA B.

2. Bases reguladores.
Les bases reguladores de la present convocatòria seran aprovades pel Ple
municipal. En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà
d’aplicació el que s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament i a la resta de normativa aplicable.
3. Crèdit i partida pressupostària
L'Ajuntament destinarà un fons estimat de QUINZE MIL EUROS (15.000 €).
Aquesta subvenció
000.34100.4830002.

anirà

amb

càrrec

a

l’aplicació

pressupostària

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació,
però, en qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats
atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.
L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides per a
la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el
cost de l’activitat.
4. Beneficiaris i requisits
Per obtenir la condició de beneficiari s'haurà de complir els requisits següents:
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La finalitat és ajudar als esportistes locals no professionals (residents) per assolir
les despeses de desplaçament, d’alimentació o estada amb motiu de la
participació en competicions oficials executades durant el 2020; en cap cas
persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

ACTA DEL PLE

1. Objecte i finalitat de la convocatòria.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES EN COMPETICIONS OFICIALS FORA DE
L’ILLA DE MALLORCA. DESTINADES A COMPENSAR ELS COSTS DERIVATS
DELS DESPLAÇAMENTS PER A LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS
OFICIALS DURANT EL 2020

Ser esportista federat (amb llicència federativa en vigor, durant l'anualitat
que se sol·licita l'ajut).

•

Haver participat en competicions oficials fora de l'illa de Mallorca.

•

Haver justificat les subvencions concedides i abonades en exercicis
anteriors.

•

No concórrer amb cap de les circumstàncies previstes en l'article 8, punt
2, de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions
de l'Ajuntament d'Inca.

•

No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

•

No ser esportista professional, esportista d’alt nivell, d’alt rendiment.

•

Complir amb totes les condicions per a ser beneficiari previstes a l'article
6è de l'Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions
de l'Ajuntament d'Inca.

•

estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no
trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions
públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

5. Procediment de concessió.
Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència
competitiva i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat,
igualtat i no discriminació, d’acord amb el que estableixen les bases i la
convocatòria que la regulen.
6. Procediment per a la presentació de sol·licituds.
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública
aprovada per l’òrgan competent. La present convocatòria es farà pública a
través del tauler d’edictes i del web municipal. L’extracte de la convocatòria es
traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el BOIB.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i
dels requisits i obligacions que s’hi recullen.
Les persones interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes
bases, han de presentar una sol·licitud per a cada activitat, d'acord amb el
model facilitat, i acompanyar-la de la documentació indicada.
Documentació indicada:
•

Formulari de sol·licitud de la subvenció (annex 1).
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•
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Ser persona física empadronada i registrada al municipi d’Inca

ACTA DEL PLE

•

•

Llicència esportiva o bé mitjançant un certificat federatiu o del seu club
esportiu al qual pertany.

•

Les factures originals i fotocòpia, acreditatives de la despesa
subvencionada (passatges, hostatge, menjades...), expedides a nom de
les persones que sol·liciten l'ajut i amb el seu NIF, llevat de si són
menors d'edat. Si es presenta una sola factura que englobi el cost del
passatge i l'estada, caldrà fer constar els costos per separat de cada
concepte.

•

Una còpia del material divulgatiu, programes de mà, cartells, altres
publicacions, dossier de premsa, fotografies, etc., de la prova esportiva
objecte de la subvenció.

RECORDATORI: Les despeses s’han d’haver abonat abans del registre de la
sol·licitud de subvenció.

El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza el 13 de desembre
de 2020.
Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).
Es durà a terme presentant el compte justificatiu simplificat integrat d’acord
amb el punt 17 de les bases específiques.
8. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia
Els criteris de referència que serviran per determinar les quanties individuals,
per conceptes subvencionables, seran els següents:
Passatges: fins a un màxim de 100 €. Si l'import del desplaçament supera els
100 €, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i
no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures presentades. Per
acreditar els desplaçaments d'avió o vaixell, cal presentar la factura, tiquet amb
el detall dels serveis contractats i nom dels passatgers. Són elegibles els
denominats “bitllets electrònics” que compleixin la regulació anteriorment
detallada i no són elegibles els correus electrònics, identificadors, reserves, o
similars. Desplaçaments fets a partir de l'1 de gener de 2020: fins al 16 de
desembre de 2020
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El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de
l’Ajuntament finalitzarà quinze (15) dies hàbils després de la data de publicació
de l’extracte de la convocatòria al BOIB. Durant aquest termini les bases i la
convocatòria estaran publicades a la pàgina web, www.incaciutat.com.

ACTA DEL PLE

7. Termini de presentació de les sol·licituds i de justificació de la subvenció

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran
fotocòpies sempre acompanyades de la corresponent declaració jurada.

Manutenció sense pernoctació: fins a un màxim de 26,00 € per dia sencer (½
dia: 13,00 €). Si l'import supera els 26,00 €, la quantitat elegible, a l'efecte de
justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que
resulti de les factures presentades.
Manutenció amb pernoctació: fins a un màxim de 65 € per dia. Si l'import
supera els 65,00 €/dia, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció,
serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures
presentades. Per computar la dieta sencera caldrà almanco estar mínim 9
hores fora. S'adjuntarà la factura de l'establiment hostaler.
Pernoctació sense manutenció: fins a un màxim de 40 € per dia. Si l'import
supera els 40,00 €/nit, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció,
serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures
presentades. S'adjuntarà la factura de l'establiment hostaler.

La percepció d'ajut per manutenció amb pernoctació inclou: allotjament i
menjades .
La percepció d'ajut per pernoctació sense manutenció inclou: allotjament.
La percepció d'ajut per desplaçaments inclou: trasllats iniciats des del port o
l’Aeroport de Mallorca fins a l’Aeroport o Port de destinació i les tornades
corresponent; únicament de l’esportista i no de les persones acompanyants. Es
farà constar el motiu del desplaçament, dies concrets amb data, dia per dia i no
de forma acumulada.

ACTA DEL PLE

La percepció d'ajut per manutenció sense pernoctació inclou: menjades.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

En cap cas la suma total concedida podrà excedir els 600 €, la resta, anirà a
compte del beneficiari.

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de
2003, General de Subvencions són despeses subvencionables aquelles:
•

Les actuacions de desplaçaments (mar i aire), manutenció i pernoctació
de l'esportista, necessàries per a la participació en competicions oficials
fora de l'illa de Mallorca executades durant el 2020, fins a la finalització
del termini de sol·licituds.

•

Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera,
i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costos.

•

Que no superin el valor de mercat.

No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:
•

Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al
valor de mercat.
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9. Despeses subvencionables i no subvencionables

•

Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els
recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de
procediments judicials.

•

Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

•

Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon i internet.

•

Les despeses de les persones acompanyants i les despeses dels dies
de no competició.

•

Les despeses d'inscripció, federatives ni de material.

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament
d’Inca en l’execució de les accions/activitats, a tota la documentació i publicitat
generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i
altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos,
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport
del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de
l’Ajuntament d’Inca.
11. Informació i assessorament
Us podeu adreçar al servei d’Esports a l’adreça de correu electrònic
serveidesports@ajinca.net o bé a les oficines del servei d’Esports, ubicades a
les Piscines Municipals d’Inca-Catalina Corró Llorente, carrer de Gabriel
Alomar, 3, telèfon 971 504 216”
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé
el següent resultat: devuit (18) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal de
Proposta per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem, i tres (3) vots d'abstenció del
grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
8.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’APROFITAMENT DEL
DOMINI PÚBLIC
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10. Mesures de difusió del finançament públic

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i
registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte
subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan
directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni durlo a terme.
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•

Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, estableix que:
"Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, así como por la prestación de servicios o la realización de
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos".
I concretament la lletra n), que regula "Instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de
uso público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico”.

L’Ajuntament d’Inca considera adient procedir a regular amb una ordenança
pròpia les taxes municipals per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local amb parades, casetes per la venda, espectacles i
atraccions, que no tenguin caràcter permanent, indústries de carrer i
ambulants, i rodatge cinematogràfic.
Les modificacions que s’inclouen amb aquesta ordenança afecten únicament
les tarifes del mercat setmanal del dijous per la venda de productes
manufacturats, espectacles i atraccions segons la via a on està situada la
parada de venda, i s’ha tengut en compte per establir el preu del mercat
setmanal de dijous l’informe tècnic econòmic emès.
Així mateix, també s’han inclòs a l’Ordenança fiscal tots els mercats que figuren
en el Reglament regulador i el supòsit d’exempció que ja estava previst en el
Reglament regulador dels mercats temporals, i s’ha establert que no estan
subjectes a aquesta taxa determinats actes que es realitzin de forma gratuïta.
Vist l'informe de Secretaria de 22 d'octubre de 2020, en relació amb el
procediment i la legislació aplicable.
Vist l’informe emès per la tècnica d’Administració general, adscrita al
Departament de Gestió Tributària, i l’informe emès pel tècnic mitjà, adscrit al
Departament d’Intervenció, el qui subscriu sotmet la present proposta a
dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, perquè si és
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En el Ple celebrat en data 17 d’octubre de 2019 es va procedir a extreure de
l’Ordenança fiscal la taxa per l'ocupació dels terrenys de titularitat pública local
per bars, cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements.
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En el Ple celebrat en data 27 d'octubre de 2016 va procedir a extreure de
l'Ordenança fiscal abans esmentada la taxa per entrada de vehicles a través de
les voravies i les reserves de la via pública per aparcaments exclusius, i
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

ACTA DEL PLE

L'Ajuntament d'Inca tenia regulat a la mateixa Ordenança fiscal la totalitat de
les taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d'ús públic municipals.

procedent l’elevi a la consideració del Ple municipal amb les següents
PROPOSTES D’ACORD:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de
les taxes municipals per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local amb parades, casetes per a la venda, espectacles i
atraccions que no tenguin caràcter permanent, industries de carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta
proposta:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL AMB PARADES, CASETES PER A LA VENDA,
ESPECTACLES I ATRACCIONS, QUE NO TENGUIN CARÀCTER
PERMANENT, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

De conformitat amb el que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució
espanyola, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, i de conformitat amb els articles del 15 al 19 de l’RD legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest ajuntament continua exigint de conformitat amb la
present ordenança fiscal la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local amb parades, casetes per a la venda,
espectacles i atraccions que no tenguin caràcter permanent, per venda
ambulant o per l’exercici d’indústries de carrer d’acord amb el que regulen les
disposicions vigents o de rodatge cinematogràfic, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de
l'esmentat text refós.

ACTA DEL PLE

Article 1. Fonament i naturalesa.

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local amb parades, casetes per a la
venda, espectacles i atraccions que no tenguin caràcter permanent, per venda
ambulant o per l’exercici d’indústries de carrer d’acord amb el que regulen les
disposicions vigents o de rodatge cinematogràfic.
2. No es consideraran subjectes a aquesta taxa (hauran de comptar
preceptivament amb l’oportuna llicència) els actes de caràcter cultural o
educatiu organitzats per entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, o quan l’assistència a aquests actes sigui gratuïta, encara que els
organitzadors no estiguin inscrits al dit registre.
Tampoc no estaran subjectes a la taxa les associacions o entitats esmentades
anteriorment ni els partits polítics, pels actes d’obtenció de fons o ajudes amb
fins benèfics, sempre que s’acrediti aquesta destinació, encara que sigui
posteriorment a la sol·licitud de llicència.
Article 3. Obligats al pagament.
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Article 2. Fet imposable.

1. Son subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària a favor de les
quals s'atorguin les llicències, o les que es beneficiïn de l'aprofitament si es va
procedir sense l'autorització oportuna.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques o jurídiques a què fa referència a l'article 42 de Llei
general tributària.
3. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i àmbit que disposa l'article 43 de la Llei general
tributària.
Article 4. Base imposable.

No s'admet cap tipus de reducció de la base imposable declarada o
comprovada per l’Administració.
Article 6. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes:
6.1. Per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda,
espectacles i atraccions que no tenguin caràcter permanent:

ACTA DEL PLE

Article 5. Base liquidable.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

La base imposable d'aquesta ordenança vendrà determinada pels metres
quadrats o lineals necessaris o emprats pel beneficiari de la taxa regulada en
aquesta ordenança.

6.1.a.1) Parades per a la venda de productes del sector primari per metre
lineal o fracció:
•

Any natural

25,97 €

6.1.a.2) Altres parades de venda de productes manufacturats, espectacles i
atraccions, etc., per metre lineal i segons la categoria de la via a on està
situada la parada de venda:
•
Carrers de categoria especial, com són: la Sirena, Major,
plaça de Sta. Maria la Major, el Comerç, el Bisbe Llompart,
plaça de la Quartera, plaça d'Espanya, plaça de la Llibertat,
Músic Salas, plaça de l'Àngel i Rubí, i les cantonades del
carrer de Miquel Duran amb carrer Major i de Jaume
Armengol amb els carrers del Comerç i el Bisbe Llompart.

98,46 €

Per any/ml
•
La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria
normal:
Per any/ml

81,78 €
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6.1.a) En el mercat setmanal del dijous

6.1.a.3) Altres parades de venda de productes manufacturats,
espectacles i atraccions, etc., per metre lineal i segons la
categoria de la via a on està situada la parada de venda:
•
Carrers de categoria especial, com són: la Sirena, Major,
plaça de Sta. Maria la Major, el Comerç, el Bisbe Llompart,
plaça de la Quartera, plaça d'Espanya, plaça de la Llibertat,
Músic Salas, plaça de l'Àngel i Rubí i les cantonades del
carrer de Miquel Duran amb carrer Major i de Jaume
Armengol amb els carrers del Comerç i el Bisbe Llompart.

71,78 €

Pel període d'abril a octubre/ml
•
La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria
normal:

59,64 €

Pel període d'abril a octubre/ml
6.1.b) En el mercat de Crist Rei, en el mercat de So na Monda, en el mercat
dels encants i en el mercat tradicional del divendres:
•

Per dia i ml

3,61 €

•

Per productes agrícoles, per dia ml

1,06 €

6.1.c) Per la venda de productes manufacturats i del sector
primari, en el mercat del Dijous Bo, per metre lineal

10,25 €

6.1.d) Per la venda de productes manufacturats i del sector
primari, en el Dimecres Bo, per metre lineal

6,38 €

6.1.e) Activitats temporals: ml/dia
6.1.e.1) Tómboles, casetes de tir, xurreries, parades de venda ambulant i
similars: ml/dia
•

Dijous Bo

10,25 €

•

Festius i Dimecres Bo

6,38 €

•

Dissabtes o feiners amb activitat

2,11 €

65.e.2) Atraccions tot el perímetre de les quals (exterior i interior) és apte
per a la seva utilització o aprofitament per part dels usuaris i estan subjectes
a l'acreditació de projecte tipus convalidat per la Direcció General de Funció
Pública (cotxes de xoc, cavallets, etc.): m2/dia
•

Dijous Bo

1,25 €

•

Diumenges i Dimecres Bo

0,97 €

•

Dissabtes i dies feiners amb activitat

0,28 €

6.2. Per activitats subjectes a llicència que empren la via pública d'acord
amb el que regulen les disposicions vigents o de rodatge cinematogràfic,
amb liquidació de la taxa corresponent:
•

Al dia

•
Per venda ambulant i repartiment de publicitat dinàmica
o estàtica d'activitats comercials o similars (amb una
autorització administrativa prèvia)

153,62 €
153,62 €
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Per any natural i ml

ACTA DEL PLE

•

Article 7. Exempcions.
Ens els casos degudament justificats mitjançant informe del departament de
Serveis Socials municipals, que demostri la peremptòria necessitat de la
persona que fa la sol·licitud, es poden concedir autoritzacions de caràcter
provisional a persones físiques perquè puguin realitzar una activitat comercial
als mercats.
Les persones titulars d'aquestes autoritzacions hauran de complir el que
disposa el Reglament regulador dels mercats temporals i estaran exemptes de
liquidar taxa municipal.
Els Serveis Socials municipals establiran el període de duració de l'autorització
i, una vegada finalitzat el termini, procediran a revisar la situació de la persona
titular i a emetre nou informe per renovar o revocar l'autorització.

Se sotmetran a prèvia llicència, concessió o autorització tots els aprofitaments i
utilitzacions regulades en aquesta ordenança i es liquidarà la taxa
conformement a l’article 27 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i formularà una
declaració en què consti la superfície de l’aprofitament i els elements a
instal·lar, dies prevists de l’ocupació i uns plànols detallats; es delimitarà la
superfície que es pretén ocupar i la seva situació dins el municipi.
En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades podran
sol·licitar a aquest ajuntament la devolució de l’import corresponent, sempre
que no s’hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el domini públic local i
també quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització
o aprofitament del domini públic no s’exerceixi.
No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi liquidat la taxa i
les persones interessades hagin obtingut la corresponent llicència.
L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la no concessió de la
llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs
que pertoquin.
Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o
sotsarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc a
l’anul·lació de la llicència.
Article 10. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.
Plaça d’Espanya 1 07300 Inca (Illes Balears) | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com |
NIF P0702700F

Codi Validació: 3R9P9G4Y42SWAGZZ4DT27TSYG | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 105

Article 9. Normes de gestió i cobrança.

ACTA DEL PLE

No s’estableix cap bonificació en el pagament de la taxa.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Article 8. Bonificació.

2. Una vegada autoritzada l'ocupació o aprofitament, si no es va determinar
amb exactitud la duració de l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es
presenti la declaració de baixa per les persones interessades.
3. La presentació de la baixa tendrà efectes a partir del primer dia de l’exercici
següent a la presentació de la referida sol·licitud.
4. Les altes produïdes durant l’exercici implicaran que la quota que es meritarà
serà la corresponent a tot l’exercici pel qual presenta la seva sol·licitud
d’autorització.
Article 11. Normes de cobrança.
1. El pagament de les taxes es realitzarà:

Article 12.
Les quotes no satisfetes en el període voluntari s'hauran de fer efectives pel
procediment de constrenyiment, d'acord amb el Reglament general de
recaptació i normes supletòries i complementàries.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

b) Quan es tracti de concessions d’aprofitament que estiguin autoritzades i
prorrogades, una vegada inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa,
per anys naturals o pel període d’abril a octubre (ambdós inclosos), a través de
les entitats col·laboradores mitjançant el document emès per l’Ajuntament, en
els terminis reglamentaris fixats.

ACTA DEL PLE

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, es realitzarà el
pagament a través de les entitats col·laboradores mitjançant el document emès
per l’Ajuntament però sempre abans de retirar la corresponent llicència.

Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no
hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, declaració per
a la qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent
Reglament general de recaptació.
Article 14.
Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les
sancions que a les mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes
contingudes a la Llei general tributària i al Reglament general de recaptació.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada
per l’Ajuntament en Ple el ......................, entrarà en vigor el dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener de 2021 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la
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Article 13.

modificació o derogació.»
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de la modificació
de l'Ordenança continguda en l'annex, per un termini de trenta dies hàbils
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de
major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals
les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord
definitiu, contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la
redacció definitiva de l'Ordenança. En el cas que no es presentin reclamacions,
aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat
d'adoptar-se altre acord.

9.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON
GOVERN PER A L’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ EN
EL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A
DOMICILI (SAD)
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«I. En data 21 d’octubre de 2020 es va emetre el següent Informe amb
proposta de resolució:
"PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS per a
l'acceptació de la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació i
REQUERIR la documentació al licitador que ha presentat l’oferta més
avantatjosa en el procediment d’adjudicació del contracte del servei de d’ajuda
domiciliària, mitjançant procediment obert
VIST que en sessió celebrada 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 domiciliària, mitjançant procediment obert.
VIST que finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, s’han presentat les
següents entitats:
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
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Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé
el següent resultat: desset (17) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal del Partit Popular, el grup municipal Més per Mallorca,
el grup municipal de Proposta per les Illes, el grup municipal de CiudadanosPartido de la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem, i quatre (4) vots
d'abstenció del grup municipal d’Independents d'Inca i el grup municipal de
Vox-Actúa Baleares.

ACTA DEL PLE

Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat
automàticament a definitiu, juntament amb el text de l'ordenança, es publiqui en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.»

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 l’informe emès per la cap de secció del Departament de Serveis Socials,
de valoració de les ofertes relatives als criteris subjectes a judici de valor, amb
Codi de Validació 9QSKGQ75Z3RTTGPPHPLWZC42L i del següent contingut
literal: ‘Informe sobre la valoració dels criteris sotmesos a un judici de valor de
les ofertes presentades en la licitació del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili
(SAD)

2. La clàusula núm. 16.B del Plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) disposa els criteris d’adjudicació següents, en què la valoració
està sotmesa a un judici de valor:
B.1. Els protocols específics documentats sobre els procediments i les actuacions
a seguir en la prestació del Servei, fins a 20 punts.
1. Els protocols que obtinguin la millor valoració obtindran 20 punts.

ACTA DEL PLE

1. El dia 1 d’octubre de 2020 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes
per adjudicar el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), i únicament s’hi ha
presentat l’empresa Arquisocial, SL.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Fets

2. Els protocols que obtinguin una valoració mitjana obtindran 10 punts.

Per atorgar la puntuació dins cada un dels subapartats de millor, mitjana o baixa
s'haurà de realitzar un estudi comparatiu i raonat de les ofertes presentades.
Per a la valoració d’aquest criteri es tendran especialment en compte la forma de
gestionar i avaluar els protocols.
B.2. Els indicadors d’avaluació específics del Servei, fins a 20 punts.
Els indicadors que obtinguin la millor valoració obtindran 20 punts.
1. Els indicadors que obtinguin una valoració mitjana obtindran 10 punts.
2. Els indicadors que obtinguin una valoració baixa obtindran 5 punts.
Per atorgar la puntuació dins cada un dels subapartats de millor, mitjana o baixa
s’haurà de realitzar un estudi comparatiu i raonat de les ofertes presentades.
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3. Els protocols que obtinguin una valoració baixa obtindran 5 punts.

Per a la valoració d’aquest criteri es tendran especialment en compte tant els
indicadors d'avaluació qualitatius com els quantitatius segons la seva relació amb
el Servei.
B.3. El protocol d’actuació del tractament del gènere i el punt de vista de la
diversitat en la prestació del Servei, fins a 4 punts. A la millor proposta, se li
concedirà la màxima puntuació. Cada una de les altres propostes es valorarà
de forma raonada, proporcional i comparativa respecte de la millor proposta i
de la resta. Es valorarà el tipus de protocol presentat, la forma de gestionar-lo i
d'avaluar-lo.’
Consideracions tècniques
1. L’empresa presentada ha sol·licitat el tractament confidencial de part de la
documentació aportada, excepte els apartats 2.3 i 2.4.

b) Respecte als indicadors d’avaluació específics del Servei, s’han tengut en
compte tant els indicadors d’avaluació qualitatius com els quantitatius segons la
seva relació amb aquest.
Destaca que estan molt ben estructurats, concrets (els indicadors quantitatius
estan organitzats per processos i els qualitatius, per diferents enquestes de
satisfacció) i adaptats a la metodologia pròpia del Servei, per la qual cosa obté la
millora valoració d’aquest subapartat i se li atorguen 20 punts.
c) Respecte al protocol d’actuació del tractament del gènere i e punt de vista de la
diversitat en la prestació del Servei, s’ha tengut en compte la forma de gestionar-lo
i d’avaluar-lo.
Destaca que està molt ben estructurat, concretat, tant a nivell de gestió interna
com externa de l’empresa i adaptat al Servei, per la qual cosa obté la valoració
màxima d’aquest subapartat i se li atorguen 4 punts.
Conclusió
Per tot això, inform sobre el resum de les puntuacions atorgades a les valoracions
dels criteris sotmesos a judicis de valor de l’oferta presentada a la licitació del
contracte del SADL:
Empresa
Arquisocial,

Criteri B.1.
20 punts

Criteri B.2.
20 punts

Criteri B.3.
4 punts

Total
44 punts
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Destaca que estan molt ben estructurats, organitzats i gestionats
metodològicament, amb continguts molt concrets i adaptats al Servei, classificats
per fases metodològiques, per la qual cosa obté la millor valoració d’aquest
subapartat i se li atorguen 20 punts.

ACTA DEL PLE

a) Respecte als protocols específics documentats sobre els procediments i les
actuacions a seguir en la prestació del Servei, s’ha tengut en compte la forma de
gestionar-los i avaluar-los.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

2. La valoració de l’oferta presentada per Arquisocial, SL és la següent:

SL

La cap de Secció del Departament de Serveis Socials"

LICITADOR/A
ARQUISOCIAL, SL

CIF
B22183370

PUNTUACIÓ TOTAL
78

VIST que una vegada realitzades les comprovacions oportunes previstes en el
PCAP, l’oferta més avantatjosa no es troba en baixa temerària.
ATÈS que l’anteriorment citat article 150 de la LCSP, en el seu apartat segon,
continua dient que, una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta
de la mesa, els serveis corresponents han de requerir al licitador que hagi
presentat la millor oferta perquè, dins el termini de deu dies hàbils, 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, de
disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent. Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat
s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del
3 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i s’ha de
procedir a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.
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, previ
dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA. 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.
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ORDRE
1

ACTA DEL PLE

VIST que en la mateixa sessió la Mesa de Contractació va donar compte de
l’informe emès per la TAG interina de valoració de les ofertes presentades, amb
Codi de Validació 7ZTGTKYSQFRKK6KYLMTJSN5JF, 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:

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

«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 oferts 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.

SEGONA. ACCEPTAR LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ formulada per la mesa
de contractació del contracte del servei d’ajuda a domicili (SAD) a favor de
l’empresa ARQUISOCIAL, SL amb CIF núm. B22183370.
TERCERA. REQUERIR l’empresa ARQUISOCIAL SL 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.

10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I
MODEL DE CIUTAT PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ DE TERRENYS PER
A L’AMPLIACIÓ DE LA DEPURADORA
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a
la posada a disposició de terrenys per l'ampliació de la depuradora.
INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i
lletrat assessor municipal en relació amb l'aprovació de la posada a disposició
de l'AGÈNCIA BALEAR D'AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA) dels
terrenys necessaris per l'ampliació de l'EDAR d'Inca, i constitució de servituds
de dos trams de col·lectors existents per a la seva connexió amb l'EDAR;
perquè s’elevi a la decisió del Ple de l’Ajuntament.
VIST que l'Ajuntament d'Inca i l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
(Abaqua), varen signar, en data 18 d'abril de 2017, un conveni de col·laboració
per a la millora del sistema de sanejament i depuració del terme municipal
d’Inca, on, entre altres, es preveu la reforma i ampliació de la instal·lacions per
garantir el correcte servei a la població.
VIST que el Pla General d'Ordenació urbana d'Inca, aprovat per la Comissió
Insular d’Urbanisme i Ordenació del Territori en data 26/10/2012, classifica com
a sòl rústic general amb la qualificació de Sistemes Generals de
Comunicacions i Infraestructures (SSGGCI03/IS), els terrenys situats a les
parcel·les 385 i 386 del polígon 12 del municipi d'Inca, amb número de finca
registral, respectivament, 2021 i 9778, terrenys que tenen com a objecte
l’ampliació de la depuradora que presta servei al municipi d'Inca (EDAR).
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.

ACTA DEL PLE

Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé
el següent resultat: unanimitat (21).

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

De no complir-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat s’entén
que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3 % del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà a
sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.»

VIST que l'Ajuntament va dur a terme els corresponents expedients
d'expropiació dels terrenys esmentats:
•

PARCEL·LA 386, POLÍGON 12, superfície 3.326,22 m 2, classificat com
sòl rústic amb la qualificació de sistema general de comunicació i
infraestructura (SSGGCI03/IS).

•

PARCEL·LA 385, POLÍGON 12, superfície 3.252 m 2, classificat com sòl
rústic amb la qualificació de sistema general de comunicació i
infraestructura (SSGGCI03/IS).

•

PARCEL·LA 383, POLÍGON 12, situada en sòl rústic comú amb una
superfície afectada de: 108,66 m2 (servitud d’aqüeducte i pas) i 434,64
m2 (ocupació temporal).

VIST que per la Junta de Govern es varen aprovar les següents llicències
relatives a l'ampliació de l'EDAR d'Inca:
•

En sessió ordinària de dia 26/08/2018, llicència integrada d'instal·lació
amb obres de l'activitat dedicada a l'ampliació de l'EDAR d'Inca, en els
terrenys classificats com a sòl rústic i qualificats com a sistema general
en sòl rústic de comunicacions i d’infraestructures (SSGGCI-03IS.depuradora) emplaçats al POLÍGON 12 PARCEL·LES 385-386-496.

•

En sessió ordinària de dia 23/02/2019, llicència integrada d'instal·lació
amb obres consistent en la substitució de dos trams del col·lectors
existents per a la seva connexió amb l'EDAR d'Inca (aigua residual a
depurar), en els terrenys classificats com a sòl rústic general i amb la
qualificació de Sistema General de tractament d’aigües (SSGGCI6/IS),
Zona de protecció de contaminació i vulnerabilitat d’aqüífers (ZPRCVA)
radi 100 m, i Àrea de prevenció de risc per inundacions (APRInundacion) emplaçats al POLÍGON 12 PARCEL·LES 383 i 522.

ATÈS el previst a l'article 125 de Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, quant a la definició de béns de domini públic,
així com els articles 79 i 80 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i, en conseqüència, la consideració de béns de domini
públic de les parcel·les objecte d'expropiació, les quals s'ha de destinar a la
consecució d'un servei públic.
ATÈS el previst als articles 74 i següents del Reial decret 1372/1986, de 13 de
juny, pel qual es regula el Reglament de béns de les entitats locals, en relació
amb el gaudiment i aprofitament dels béns de domini públic.
No obstant això, serà aplicable al cas que ens ocupa amb caràcter supletori, el
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PARCEL·LA 522 i, POLÍGON 12, situada en sòl rústic comú amb una
superfície afectada de: 114,36 m2 (servitud d’aqüeducte i pas) i 457,44
m2 (ocupació temporal).
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•

ACTA DEL PLE

VIST que l'Ajuntament d’Inca va dur a terme, a favor d'ABAQUA, la constitució
servitud d'aqüeducte i pas i ocupació dels següents terrenys, d’acord amb el
projecte presentat per l’entitat esmentada:

previst a l'article 71 i 72 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de
les administracions públics (LPAP), en concret, al punt 4 de l'article 71, on
s'estableix que els béns demanials es podran afectar a altres administracions
públiques per destinar-los a un determinat ús o servei públic de la seva
competència, es tracta d'un supòsit de mutació entre Administracions públiques
que no altera la titularitat del bé ni el seu caràcter demanial.

•

Parcel·la 385, polígon 12
◦ RÚSTICA: terra, secà indivisible, denominada SA PUNTA, situada en
el terme d'Inca; té una cabuda de mitja quarterada, o sigui trenta-cinc
àrees cinquanta-una centiàrees. Limita: Nord, amb terra de Miguel
Mulet; sud, amb la de Maira Mairata; Est, amb camí del Rasquell; i
Oest, amb camí Vell de Llubí. IDUFIR: 07011000212914.
◦ INSCRIPCIÓ: figura inscrita al tom 3637 de l’arxiu, llibre 507, foli 33,
finca número 2021.
◦ SUPERFÍCIE AFECTADA: 3.326,22 m2, classificat com sòl rústic amb
la qualificació de sistema general de comunicació i infraestructura
(SSGGCI03/IS).
◦ REFERÈNCIA CADASTRAL: 07027A012003850000XY.

•

Parcel·la 386, polígon 12
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1. ACORDAR posar a disposició de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental (ABAQUA), entitat depenent de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, les parcel·les classificades com a sòl rústic general amb la qualificació
de Sistemes Generals de Comunicacions i Infraestructures (SSGGCI03/IS)
(béns de domini públic) que a continuació es seu relacionen, als efectes de dur
a terme les obres d'ampliació de l'EDAR d'Inca, així com el manteniment durant
el temps que ABAQUA gestioni la depuradora d’Inca de conformitat amb el
Conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament d’Inca i ABAQUA en data 18
d'abril de 2017:
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Per tot això, atès el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.f) i q), 25.2.d) i 47.1
de la Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els
articles 4.1.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, InformeProposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió
Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat perquè, si és procedent, s’elevi
la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la
següent PROPOSTA D'ACORD:

ACTA DEL PLE

Per tant, entenem que no és necessari la tramitació d'un expedient de cessió
d'ús, atès que, d'acord amb l'exposat, es suficient dur a terme una mutació o
posada en disposició el bé de domini públic entre Administracions públiques
afectades, en aquest cas, entre l'Ajuntament d'Inca i Abaqua, entitat pública
depenen de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, mantenint la titularitat
dels béns l'Ajuntament i, per tant, reversibles si no es compleix la finalitat en
qüestió.

◦ RÚSTICA: peça de terra denominada LA PUNTA en el llogaret EL
RASQUELL, situada en el terme d'Inca, la cabuda del qual és dos
quartons o siguin trenta-cinc àrees cinquanta-una centiàrees. Limita:
Nord, terra de José Martorell Valent; sud la de Juan Lucas; Est, camí
del Rasquell o de Son Gual; i Oest amb camí vell de Sineu. IDUFIR
07011000347111.
◦ INSCRIPCIÓ: figura inscrita al tom 1895 de l’arxiu, llibre 199, foli 124,
finca número 9778.
◦ SUPERFÍCIE AFECTADA: 3.252 m2, classificat com sòl rústic amb la
qualificació de sistema general de comunicació i infraestructura
(SSGGCI03/IS).

•

PARCEL·LA 522 i POLÍGON 12, situada en sòl rústic comú amb una
superfície afectada de: 114,36 m 2 (servitud d’aqüeducte i pas) i 457,44
m2 (ocupació temporal).

•

PARCEL·LA 383, POLÍGON 12, situada en sòl rústic comú amb una
superfície afectada de: 108,66 m 2 (servitud d’aqüeducte i pas) i 434,64
m2 (ocupació temporal).

ACTA DEL PLE

2. ACORDAR posar a disposició de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental (ABAQUA), entitat depenent de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, els següents terrenys com a constitució de servitud d’aqüeducte i pas i
ocupació dels terrenys, per dur a terme les obres per dur a terme les obres
relatives a la substitució de dos trams del col·lectors existents per a la seva
connexió amb l'EDAR d'Inca.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

◦ REFERÈNCIA CADASTRAL: 07027A012003860000XG.

Finalitzades totes les intervencions 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.
11. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I
MODEL DE CIUTAT PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 1 DEL CATÀLEG
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge en
relació amb l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 1 del Catàleg
d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del terme
municipal d’Inca amb l’objecte de la incorporació de dos nous elements a
protegir (element i/o bé etnològic del pou del Teatre, amb el codi INC-F075 amb
grau de protecció A1 i de l’element i/o bé d’arquitectura civil, l’habitatge situat al
carrer de Sant Bartomeu, núm. 70-72, amb el codi INC-D135), perquè s’elevi a
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3. NOTIFICAR el present acord a l'AGÈNCIA BALEAR D'AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL (ABAQUA), als efectes oportuns.»

la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I. VIST l’expedient a la Modificació puntual núm. 1 del Catàleg d’Inca, relatiu a
la incorporació d’un nou element a protegir consistent en un bé immoble (casa
de pagès), 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 Catàleg d’Inca i 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. Per part de l'Àrea de Cultura i d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Inca, s'ha
valorat la necessitat de la incorporació de dos noves fitxes al Catàleg
d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del terme
municipal d’Inca, atès el seu caràcter representatiu, valor patrimonial i
arquitectònic i les circumstàncies sobrevingudes que han donat lloc a aquesta
nova incorporació.
Es tracta de l’element i/o bé etnològic del pou del Teatre amb el codi INC-F075
amb grau de protecció A1 i de l’element i/o bé d’arquitectura civil, l’habitatge
situat al carrer Sant Bartomeu, núm. 70-72, amb el codi INC-D135 i amb grau
de protecció B.
La necessitat de dur a terme aquestes incorporacions al Catàleg és
conseqüència de les obres de reforma del Teatre Principal d'Inca, edifici
catalogat amb el codi INC-G015.
El pou sorgeix durant les obres d’excavació de les obres de reforma i, atès el
seu valor patrimonial, es tracta d'un pou del segle XIV, ha implicat adoptar les
corresponents mesures de protecció i iniciar la seva catalogació en el Catàleg
com a bé etnològic.
D’altra banda, la protecció i incorporació de la casa situada al carrer de Sant
Bartomeu, núm. 70-72, es planteja en el projecte que l'Ajuntament ha iniciat
d’esponjament del carrer del Teatre. Entenem que aquesta casa, una vegada
que s'ha pogut visita en el seu interior, mereix la seva protecció.
3. La redacció de les noves fitxes a incorporar al Catàleg d’elements d’interès
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En el Catàleg en vigor hi ha un total de 337 fitxes, 204 fitxes urbanes i 133
fitxes en sòl rústic i fins, a la data, no ha estat objecte de noves revisions i/o
modificacions.

ACTA DEL PLE

En el Catàleg s’han procurat introduir edificis representatius dels diferents tipus
arquitectònics existents al municipi, però s’ha de remarcar que el Catàleg ha de
ser considerat com un document obert a successives revisions, addicions i
actualitzacions.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

El Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal d’Inca suposa
la protecció d’elements que, pels seus valors singulars o per les seves
característiques urbanístiques o arquitectòniques, han de ser objecte d’una
especial protecció.

artístic, històric, ambiental i patrimoni històric han estat realitzades a proposta
de l'Àrea d'Urbanisme i la tècnica de Patrimoni i arqueòloga Magdalena Sastre
Morro, essent redactades pels tècnics de Patrimoni, Sr. Miquel Pieras
Villalonga i el Sr. Guillem Alexandre Reus i Planells. En aquestes fitxes queda
motivada la necessitat i oportunitat de la protecció i la seva incorporació al
document de Catàleg.
S'adjunta al present informe les fitxes dels nous elements catalogats.
4. En sessió ordinària de dia 31/01/2019, el Ple de l'Ajuntament va aprovar de
forma inicial la Modificació puntual del Catàleg relativa a la incorporació de les
noves fitxes esmentades.
No obstant això, l'expedient va quedar aturat per les circumstàncies que tots
coneixem relatives a la pandèmia, essent voluntat ara d'impulsar de nou la
present Modificació.

La seva conveniència, oportunitat i justificació, ha estat explicada als
antecedents de fet del present informe.
Segon. Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.
1. Els catàlegs d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni
històric es troben regulats a l'article 48 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i els articles 125 i següents del
Reglament general de desenvolupament de la LOUS.
2. 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.
3. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes
Balears (LUIB) i l'article 153 del Reglament general de desenvolupament de la
LOUS, regula la competència per a l’aprovació del planejament.
En el cas que ens ocupa atès que es tracta d’una modificació de
determinacions no estructural i detallada, la competència per a la seva
aprovació definitiva correspon a l'Ajuntament.
4. El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la
LUIB i els articles 154 i següents del Reglament general. També seran
d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66 de la llei esmentada i els articles 171 i
següents del Reglament, respecte a la seva formació, conveniència, oportunitat
i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
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Primer. La conveniència, oportunitat i justificació de la modificació puntual.

ACTA DEL PLE

Fonaments de dret

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

En aquest sentit, atès el temps transcorregut, es considera apropiat comença
de bell nou i realitzar una nova aprovació inicial.

Així mateix, l'article 15 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric,
ambiental i patrimoni històric del terme municipal d’Inca, estableixen el següent
a efectes de la Modificació de l'instrument de planejament en qüestió:
Article 15. Modificació del catàleg.
1. El catàleg serà revisat, almenys, cada 8 anys i podrà modificar-se per
inclusions o exclusions, d’acord amb el que disposa en aquesta ordenança o en
la legislació vigent.
2. Les modificacions del catàleg inicial per inclusions o exclusions d’elements
s’incoaran d’ofici o a instància de part i correspondrà al Ple de l’Ajuntament la
seva aprovació.

D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert a l’article 59 de la LUIB i
171 del RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament (catàleg) i no
d’una revisió perquè no constitueix una alteració substancial del model
d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de les determinacions per al
seu desenvolupament urbanístic, així com de les disfuncions derivades de
l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl per determinats
usos i activitats econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació el previst a la disposició transitòria primera,
apartat primer, de la LUIB.
5. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la
LUIB i articles 138, 139 i 140 del Reglament general.
6. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst al
Decret legislatiu 1/2020 de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal
en matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol.
En aquest sentit, d'acord amb l'article 12.5 del Decret legislatiu 1/2020, es
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A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe i/o
certificat municipal amb els propietaris afectats per la modificació puntual de
Catàleg.
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L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM assenyalen que la
modificació de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la seva
formació. A més, d’acord amb l’apartat anterior, en l’expedient haurà de figurar
la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre
les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la seva iniciació quan
indirectament o directament existeixi increment de paràmetres d’edificabilitat,
densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del RLOUSM.

ACTA DEL PLE

3. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament podrà proposar la modificació del
Catàleg per tal de desenvolupar-lo, per reparar eventuals deficiències i per
completar-lo, d’acord amb el que disposa la Llei del sòl i el seu Reglament de
planejament.

considera que la present modificació del Catàleg no està subjecta al
procediment d'avaluació ambiental estratègica, atès la seva nul·la i incidència
ambiental.
7. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret
legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació
urbana, respecte aquells aspectes que tenen el caràcter de normativa bàsica i
tenen efecte sobre els instruments d'ordenació territorial i urbanístic (art. 22).

1. DEIXAR sense efectes l'acord plenari de dia 31/01/2019, relatiu a l'aprovació
inicial de la proposta de Modificació Puntual núm. 1 del Catàleg d’elements
d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del terme municipal
d’Inca amb l’objecte de la incorporació de nous elements i/o béns a protegir:

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i
reglamentàries 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 cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge que subscriuen sotmeten el
present Informe tècnic-jurídic FAVORABLE, de resultes del qual es formula la
Proposta de Resolució que es sotmet a la consideració del president de la
Comissió Informativa de Medi Ambient i Model Ciutat perquè, si és procedent,
s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre,
la següent PROPOSTA D'ACORD:

ACTA DEL PLE

8. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2.ll) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, quant a la
tramitació dels instruments de planejament serà necessari el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal de membres de la corporació.

- Casa urbana situada al carrer de Sant Bartomeu, núm. 70-72, amb codi INCD135.
2. APROVAR INICIALMENT DE BELL NOU la proposta de Modificació puntual
núm. 1 del Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni
històric del terme municipal d’Inca amb l’objecte de la incorporació de nous
elements i/o béns a protegir:
- Pou del Teatre amb codi INC-F075.
- Casa urbana situada al carrer de Sant Bartomeu, núm. 70-72 amb codi INCD135.
3. SOTMETRE a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant
anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de
major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament,
la proposta de Modificació puntual núm. 1 del Catàleg d’elements d’interès
artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del terme municipal d’Inca; poden
examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els
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- Pou del Teatre, amb codi INC-F075.

suggeriments i al·legacions que es considerin oportunes.
4. ACORDAR la no subjecció a avaluació ambiental estratègica simplificada la
present proposta de Modificació puntual, d'acord amb el previst a l'article 12.5
de la Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, una vegada que ha estat
justificat mitjançant en el present informe-proposta.
5. SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició
en els casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de
Modificació puntual.
6. SOL·LICITAR els informes corresponents a les administracions públiques
que es puguin veure afectades per la present Modificació puntual de
planejament.

12. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I
MODEL DE CIUTAT PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 11 DEL PGOU
Les persones reunides consideren el Dictamen, 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 inicial de la Modificació
puntual núm. 11 del PGOU d’Inca consistent en la modificació d’alineacions i
ordenació de les parcel·les situades entre els carrers de Sant Bartomeu, el
Bisbe Cima i de Can Vidal, per ampliar l'espai públic i la separació entre edificis
al carrer del Bisbe Cima, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE
L’AJUNTAMENT.
I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 10 de
PGOU d’Inca, relativa al canvi de qualificació de casc antic a sistema viari
públic situat entre el carrer de l'Om i el carrer de na Ferrilla (prolongació del
tram de carrer per connectar amb la plaça del Mercat), en resulten els
Antecedents de fet següents:
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
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
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Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé
el següent resultat: denou (19) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal del Partit Popular, el grup municipal d’Independents
d'Inca, el grup municipal de Més per Mallorca, el grup municipal de Proposta
per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i el grup
municipal d’Unides Podem, i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de
Vox-Actúa Baleares.

ACTA DEL PLE

7. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats
que com a conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats
com a conseqüència de les modificacions introduïdes.»

Territorial de Mallorca i el Catàleg d’elements d’interès artístic, històric,
ambiental i patrimoni històric ambdues amb prescripcions. La publicació en el
BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012.

•

Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir.

•

Demolir elements arquitectònics inadequats.

•

Adequar les ordenances d’edificació a les tipologies de l’edificació
tradicionals.

•

Creació de mecanismes per fomentar les operacions de rehabilitació
d’edificis protegits.

•

Definició d’àmbits urbans que cal protegir.

•

Millorar l’accessibilitat rodada i de vianants.

•

Recuperar espais públics d’interès.

•

Proposar usos i equipaments dinamitzadors de la recuperació del nucli
antic.

A tal efecte delimita una Àrea de Reconversió Territorial, del centre històric
d’Inca, en els plànols d’ordenació de l’annex del PTM. ART 12.2 centre històric
d’Inca.
D’altra banda, en el punt 5è de l’art. 40 estableix que fins que no es produeixi el
desenvolupament reglamentari esmentat en la disposició addicional segona de
la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directius d’ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, els plans de Reconversió Territorial i els
projectes de Millora Territorial es formularan mitjançant plans especials que
hauran de ser aprovats definitivament pel Consell Insular de Mallorca.
Amb la finalitat de garantir el compliment dels objectius del Pla Territorial i
mentre no s’hagi aprovat el pla especial del centre històric, l’Ajuntament d’Inca
ha realitzat l’estudi i catalogació del centre històric d’Inca, mitjançant la fitxa
ambiental H004, inclosa dins l’aprovació inicial del Catàleg d’elements d’interès
artístic, ambiental i patrimoni arquitectònic del terme municipal d’Inca.
Mitjançant aquesta catalogació es preserven les característiques històriques
que defineixen el casc històric d’Inca.
La fitxa ambiental del casc històric és el punt de partida per a la redacció del
Pla Especial del Centre Històric.
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Actualització de l’estudi de l’edificació i de les tipologies existents.
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•

ACTA DEL PLE

2. Tal com s’indica en la memòria del PGOU d’Inca, en relació amb el casc
antic d’Inca, el Pla Territorial estableix com a operació estratègica la
rehabilitació i millora dels accessos i la qualitat urbana d’Inca amb els següents
objectius:

A la fitxa H004, es donen per complimentats els següents objectius:
•

Actualització de l’estudi de l’edificació existents.

•

Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir.

•

Creació de mecanismes per fomentar les operacions de rehabilitació
d’edificis protegits.

•

Definició d’àmbits urbans que cal protegir.

•

Millorar l’accessibilitat dels vianants.

Les parcel·les estan classificades com a Casc Antic (CA) i són una zona
d’ordenació per alineació de vial.
Les parcel·les objecte de actuació no estan actualment edificades i s’utilitzen
com a aparcament obert al públic.
El juliol de 2016, Explotacions Turístiques dels Illes, com a propietària de les
parcel·les amb referència cadastral 2371109DD9927S, 2371110DD9927S,
2371111DD9927S, 2371112DD9927S, 2371113DD9927S, 2371114DD9927S i
2371115DD9927S, proposa a l'Ajuntament una modificació del PGOU d'Inca
pel que fa a l'ordenació d'aquestes parcel·les i que tenen com a objecte el canvi
de les alineacions i ordenació al carrer del Bisbe Cima, als efectes d'aconseguir
una ordenació més adequada a l'entorn i millorar l'espai públic, així com la
habitabilitat dels futurs habitatges a construir als terrenys urbans esmentats.
4. Analitzada la proposta de Modificació puntual per part dels Serveis Tècnics
Municipals i considerant els seus efectes positius pel conjunt de l'ordenació del
casc antic, s'ha dut a terme la redacció de la Modificació puntual del PGOU
d'Inca, essent la número 11, on es proposa millorar l'accés per als vianants i
rodat de la zona, així com augmentar la separació entre edificis millorant les
condicions d'il·luminació dels habitatges, tenint en compte que en aquest tram
del carrer del Bisbe Cima, l'edifici existent, anterior al PGOU vigent, situat
enfront de les parcel·les objecte de la modificació puntal té edificades un total
d'onze plantes, molt més que les quatre permeses en el pla general.
A les parcel·les afectades per la modificació es proposa augmentar al carrer del
Bisbe Cima l'altura màxima edificable de 3 a 4 plantes, igualant-la amb les
altures indicades en el PGOU per a les parcel·les situades en el costat oposat
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3. L’àmbit de l’actuació de la present modificació puntual (en endavant MP) se
situa al centre urbà de la ciutat d’Inca, concretament a les parcel·les de l’illa
delimitada pels carrers de Sant Bartomeu, el Bisbe Cima i Can Vidal.

ACTA DEL PLE

És per tant necessari adoptar mesures que ajudin a millorar la qualitat urbana
del centre històric d’Inca, sent la millora de la connectivitat i de l’accessibilitat
una actuació dinamitzadora i recuperadora del nucli antic.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

La resta del objectius de l’àrea de reconversió territorial, juntament amb el
desenvolupament del de la fitxa, formaran part del Pla Especial.

del carrer.
La modificació proposada no suposa augment de la superfície edificable ni del
nombre d'habitatges tal com es justifica a la documentació de la Modificació.
Fonaments de dret
Primer. Respecte a la conveniència, oportunitat i justificació de la modificació
puntual.

L'objectiu d'aquesta proposta és millorar l'accés per als vianants i rodat de la
zona, així com augmentar la separació entre edificis millorant les condicions
d'il·luminació dels habitatges, tenint en compte que en aquest tram del carrer
del Bisbe Cima, l'edifici existent, anterior al PGOU vigent, situat enfront de les
parcel·les objecte de la modificació puntal té edificades un total d'onze plantes,
molt més que les quatre permeses en el pla general.
Totes les parcel·les afectades es troben sense edificar amb llicencia de
construcció d'edifici d'habitatges en tramitació.
És per tant oportú abans que s'executi la construcció dels edificis d'habitatges
projectats procedir a la modificació de l’ordenació prevista.
Per tant, queda constància de l’interès públic i de l’oportunitat de la proposta.
Justificació de la modificació
Segons el PGOU vigent el carrer del Bisbe Cima té una amplària total de 7,15
m, cosa que només permet la ubicació d'estretes voreres a banda i banda del
carrer, i un vial d'una amplària d'uns quatre metres. La proposta de modificació
del PGOU augmenta l'amplària de l’ús viari fins a onze metres i mig, per a
permetre la creació de noves places d'aparcaments d'ús públic i recular la
planta baixa tres metres i mig més per a augmentar la zona d'ús públic per a
vianants. Tot això mantenint la propietat i ús privat de la parcel·la sota rasant a
les noves zones destinades a ús públic viari.
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Segons el PGOU vigent el carrer del Bisbe Cima té una amplària total de 7,15
m, la qual cosa només permet la ubicació d'estretes voreres a banda i banda
del carrer, i un vial d'una amplària d'uns 4 metres. La proposta de modificació
del PGOU augmenta l'amplària de l’ús viari fins a 11,5 metres.

ACTA DEL PLE

Aquesta actuació és necessària en el marc dels objectius de regeneració i
renovació urbana del Pla Territorial de Mallorca per al casc antic d'Inca, ja que
l'actuació proposada millora notablement l'accessibilitat i la qualitat urbana al
carrer del Bisbe Cima.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

L’objecte de la modificació és el canvi de ordenació de l’edificació a les
parcel·les amb referència cadastral 2371109DD9927S, 2371110DD9927S,
2371111DD9927S, 2371112DD9927S, 2371113DD9927S, 2371114DD9927S i
2371115DD9927S per ampliar les voreres i separació entre edificis al carrer del
Bisbe Cima.

L'objectiu d'aquesta proposta és millorar l'accés per als vianants i rodat de la
zona, així com augmentar la separació entre edificis al carrer del Bisbe Cima
millorant les condicions d'il·luminació dels habitatges, tenint en compte l’altura
de l’edifici existent, inadequat amb el planejament vigent, situat enfront de les
parcel·les.
A les parcel·les afectades per la modificació es proposa augmentar al carrer del
Bisbe Cima l'altura màxima edificable de 3 a 4 plantes, igualant-la amb les
altures indicades en el PGOU per a les parcel·les situades en el costat oposat
del carrer.
La modificació proposada no suposa augment de la superfície edificable ni del
nombre d'habitatges tal com es justifica en els apartats següents.

En el cas que ens ocupa, atès que es tracta d’una modificació de
determinacions no estructural i detallada, la competència per a la seva
aprovació definitiva correspon a l'Ajuntament.
3. El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la
LUIB i els articles 154 i següents del Reglament general. També seran
d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66 de la llei esmentada i els articles 171 i
següents del Reglament, respecte a la seva formació, conveniència, oportunitat
i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la
modificació de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la seva
formació. A més, d’acord amb l’apartat anterior, en l’expedient haurà de figurar
la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre
les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la seva iniciació quan,
indirecta o directament existeixi increment de paràmetres d’edificabilitat,
densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del RLOUSM.
A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe i/o
certificat municipal amb els propietaris afectats per la modificació puntual.
D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i
171 del RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió
perquè no constitueix una alteració substancial del model d’implantació urbana
de la classificació de sòl, o de les determinacions per al seu desenvolupament
urbanístic, així com de les disfuncions derivades de l’esgotament de la
Plaça d’Espanya 1 07300 Inca (Illes Balears) | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com |
NIF P0702700F

Codi Validació: 3R9P9G4Y42SWAGZZ4DT27TSYG | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 92 de 105

2. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes
Balears (LUIB) i l'article 153 del Reglament general de desenvolupament de la
LOUS, regula la competència per a l’aprovació del planejament.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

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

capacitat del Pla per necessitats reals de sòl per a determinats usos i activitats
econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació allò previst a la disposició transitòria primera,
apartat primer, de la LUIB.
4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la
LUIB i articles 138, 139 i 140 del Reglament general.
5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst al
Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal
en matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol.

Per tant, la Modificació s'emmarca amb l’objectiu d’augmentar l'espai públic a
través de l'alineació d'una part del carrer del Bisbe Cima, en una zona amb
molta densitat, i no implica cap increment de capacitat de població, residencial
o turístic o una transformació d'un sòl en estat agrari o forestal, ni cap marc per
l'autorització de nous projectes de caràcter privat.
En conseqüència, la present Modificació no ha d'estar subjecta al procediment
d’avaluació ambiental estratègica, i és aplicable allò previst a l'article 12.5 del
Decret legislatiu 1/2020.
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).
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 número legal de membres de la corporació.
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Així mateix, la present Modificació, té com objecte una actuació sobre sòl urbà
consolidat (zona casc antic edificable), consistent en el canvi de les alineacions
i ordenació del carrer del Bisbe Cima, als efectes de millorar l'espai públic i les
condicions dels futurs habitatges a construir en els terrenys (solar urbà
consolidat) delimitats dins la Modificació.
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De la Memòria de la Modificació realitzada pels arquitectes, així com de
l'Informe-proposta, es pot concloure sense cap tipus de dubte que la present
Modificació no té cap efecte significatiu sobre el medi ambient i, per tant,
correspon la seva exclusió del procediment d’avaluació ambiental estratègica,
conforme el previst a l'article 12.5 del Decret legislatiu 1/2020.

ACTA DEL PLE

En aquests sentit, es considera que la present modificació de planejament no
està subjecta al procediment d'avaluació ambiental estratègica, atesa l’escassa
i/o nul·la incidència ambiental de la modificació de planejament i que es justifica
en el present Informe-proposta conforme a les següents consideracions:

II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i
reglamentàries 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 de
Medi Ambient i Model de Ciutat perquè, si és procedent, s’elevi la seva
aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent
PROPOSTA D'ACORD:

4. SOL·LICITAR els informes corresponents a les administracions públiques
que es puguin veure afectades per la present Modificació puntual de
planejament, conforme previst l'article 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
5. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats
que com a conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats.»
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació el dictamen i n’esdevé
el següent resultat: desset (17) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal del Partit Popular, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Proposta per les Illes, el grup municipal de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem, i
quatre (4) vots d'abstenció del grup municipal d’Independents d'Inca i el grup
municipal de Vox-Actúa Baleares.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
13. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA PARTICIPACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA DELS PREMIS AUTONÒMICS DE VOLUNTARIAT IB 2020,
MITJANÇANT EL PROJECTE «INCA REPUNTA»
Les persones reunides consideren la Proposta, que transcrita textualment diu:
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3. ACORDAR la no subjecció a avaluació ambiental estratègica simplificada la
present proposta de Modificació puntual, d'acord amb el previst a l'article 12.5
de la Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, una vegada que ha estat
justificat mitjançant en el present Informe-proposta.
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2. SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies (45 dies),
mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a
un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, la proposta de Modificació Puntual; poden examinar l'expedient a
l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i
al×legacions que es considerin oportunes.

ACTA DEL PLE

1. APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació puntual núm. 11 de
PGOU d’Inca, consistent consistent en modificació d’alineacions i ordenació de
les parcel·les situades entre el carrer de Sant Bartomeu, el Bisbe Cima i de Can
Vidal, per ampliar l'espai públic i separació entre edificis al carrer del Bisbe
Cima.

«VIST la resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització
per la qual es convoquen els premis emmarcats dins el programa Premis
autonòmics Voluntariat IB 2020, en la seva modalitat de Premi d'organització
veïnal: destinat als ajuntaments de les Illes Balears que hagin desenvolupat
una actuació d'organització veïnal arran de l'estat d'alarma declarat el passat
14 de març de 2020, amb la participació del seu veïnat, d'entitats de voluntariat,
d'empreses privades, d'altres entitats formals o de grups informals.
Consisteix en una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte
honorar i fomentar les fórmules de col·laboració ciutadana, dirigides o
coordinades per les entitats locals, que tenen la finalitat de aglutinar l'acció
veïnal voluntària dels seus ciutadans en una acció de benefici comunitari
relacionada amb mancances socials i/o sanitàries.

2. NOTIFICAR el present acord a la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització.»
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé
el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta.
14. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA
D’ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) DE L’AGENDA 2030
Les persones reunides consideren la Proposta, que transcrita textualment diu:
«La Red de Entidades Locales per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) està formada
pels governs locals que es comprometen a localitzar i implementar els ODS de
l’Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques municipals.
L’activitat d’aquesta xarxa està dirigida a afavorir la coordinació d’actuacions
entre els governs locals, possibilitant l’assoliment de millors resultats en la
implementació de l’Agenda 2030 en els municipis a través de la localització i
desenvolupament dels ODS en l’àmbit local.
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1. ACORDAR participar, a través del projecte "INCA REPUNTA", en la
convocatòria dels premis emmarcats dins el programa Premis autonòmics
Voluntariat IB 2020 de la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització, en la seva modalitat de Premi d'organització veïnal.
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Per tot això, atès el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.f) i q), 25.2.d) i 47.1
de la Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985, i els
articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions Locals de 28 de novembre de
1986; el batle president eleva a l'aprovació de l'Ajuntament en PLE, òrgan
competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

ACTA DEL PLE

VIST que l'Ajuntament d'Inca té interès en participar en la convocatòria
esmentada a través del projecte INCA REPUNTA, projecte que queda explicat
en la memòria del projecte que s'adjunta.

La xarxa és un instrument que oferirà eines als govern locals per tal que puguin
assolir els seus objectius d’acord amb la implementació de l’Agenda 2030 a
Espanya. A més a més, oferirà als governs locals pautes, informació i propostes
d’actuacions per fer front a la crisi provocada per la COVID-19, tenint molt
present una de les principals premisses de l’Agenda 2030: no deixar ningú
enrere.
Amb l’adhesió a la Red de Entidades Locales per desenvolupar els ODS de
l’Agenda 2030, el govern local es compromet a un Pla d’Actuació o Estratègia
Local, aprovat ple Ple, que inclogui una anàlisi de situació i un pla de
localització i implementació dels ODS de l’Agenda 2030.

És per tot això que batle president de l’Ajuntament d’Inca presenta la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. El Ple de la corporació aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Inca a la
Red de Entidades Locales per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030 i, en
conseqüència, es compromet a:
a) Fer feina en l’aprovació d’un Pla d’Actuació o Estratègia Local, en el qual
s’elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels
ODS de l’Agenda 2030.
b) Complir amb les obligacions i exercir els drets que s’estableixen a les
normes de funcionament de la xarxa aprovades a l’Assemblea Constitutiva
celebrada el 21 d’octubre de 2020, entre les quals s'ha establert una quota a
abonar d’acord amb el nombre d’habitants del municipi.
SEGON. Assumir la Declaració de l’Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la
FEMP.
TERCER. Que pel titular d’aquesta Batlia es realitzin tots els tràmits pertinents
per tal que l’adhesió de l’Ajuntament d’Inca a la Red de Entidades Locales per
desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030 sigui efectiva.»
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé
el següent resultat: denou (19) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal del Partit Popular, el grup municipal d’Independents
d'Inca, el grup municipal de Més per Mallorca, el grup municipal de Proposta
per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i el grup
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A més, les ciutats que participin de la xarxa hauran d’assumir, mitjançant acord
plenari, la Declaració en favor de l’Agenda 2030 aprovada per la FEMP dins el
marc del XII plenari.

ACTA DEL PLE

Paral·lelament, s’haurà d’iniciar un procés d’informació i sensibilització per a la
participació de tots els agents locals, econòmics i les organitzacions ciutadanes
representats en la vida municipal, per la seva implicació en la implementació
local de l’Agenda 2030.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Més de 160 entitats locals han confirmat la seva adhesió a la xarxa, que ha
celebrat l’Assemblea de Constitució el 21 d’octubre de 2020. L’Ajuntament
d’Inca ha participat en aquesta assemblea en qualitat de convidat.

municipal d’Unides Podem, i dos (2) vots en contra del grup municipal de VoxActúa Baleares.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta.
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA DE SUPORT A
LES DEMANDES DE L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS AMB MÉS DE 40 ANYS
COTITZATS
Atès que la moció no s'ha dictaminat per cap comissió informativa, cal ratificar
la seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al Ple l'adopció dels
següents ACORDS:
1. L’Ajuntament d’Inca dóna suport i fa seves les reivindicacions del
col·lectiu ASJUBI40 per a l’eliminació dels coeficients reductors, en tots
els casos, per jubilació anticipada per a tots els règims de la Seguretat
Social a les llargues carreres de cotització de més de 40 anys.
2. L’Ajuntament d’Inca es compromet a comunicar aquest acord de Ple al
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a l’associació
ASJUBI40, així com a la Presidència de la Comissió Parlamentària pel
Pacte de Toledo, Magdalena Valero.»
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el
següent resultat: setze (16) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Proposta per les Illes, el grup municipal de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem, dos
(2) vots en contra del grup municipal de Vox-Actúa Baleares i tres (3) vots
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El canvi de model productiu i tecnològic, la passada crisi financera de l’any
2008 i l’actual crisi que patim a causa de la COVID-19 són factors que han
provocat un increment de treballadors de més de 55 anys a les llistes de l’atur,
sense cap possibilitat d’incorporar-se de nou al mercat laboral i veient com,
havent superat els anys de cotització màxima per poder cobrar el 100 % de la
base reguladora per la qual han cotitzat, poden perdre fins a un 40 % del que
els pertocaria en cas de jubilació anticipada. Això seria un autèntic cas
d’injustícia social, abocant així aquest col·lectiu a la pobresa crònica.
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«Atès que actualment s’ha posat damunt la taula per part de la comissió
parlamentària de l’anomenat “Pacto de Toledo” de les 20 recomanacions per fer
viable el sistema de pensions de la seguretat social a on s’hi discuteix el seu
futur, s’ha obert un debat per part d’algunes associacions com ASJUBI40
(Associació de Jubilats amb més de 40 anys cotitzats) per donar a conèixer i
que es contempli la inclusió a debat d’aquesta comissió, i l’eliminació dels
coeficients reductors per jubilació anticipada a qui hagi tengut llargues carreres
de cotització (de més de 40 anys).

ACTA DEL PLE

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

d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIDES PODEM AMB MOTIU DEL
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES
Atès que la moció no s'ha dictaminat per cap comissió informativa, cal ratificar
la seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Les persones reunides consideren la Moció, que transcrita textualment diu:

Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de
género que siguen existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito
sanitario —siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras— como
en el ámbito de los cuidados, viviendo situaciones de precariedad y riesgo para
la salud para las empleadas del hogar y atención domiciliaria.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres son
mayoritarias en los puestos de primera línea de combate de la epidemia. Ellas
representan el 51% del personal médico, el 84% de enfermería, el 72 % en
farmacia, el 82 % en psicología y un 85% del personal que trabaja en las
residencias de mayores y personas dependientes donde se han dado las
peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en otros servicios
esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza de hospitales y
representan la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados.
A esto se suma la mayor carga de las mujeres en las tareas de cuidados. El 70
% de estas tareas son realizadas por las mujeres y en este contexto de
coronavirus han sufrido una mayor sobrecarga tanto por las condiciones
laborales del teletrabajo, como por el cuidado del hogar, menores y personas
dependientes. Esta sobrecarga de trabajo no se ha visto respondida con
mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones,
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Muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una
especial situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Durante las primeras seis
semanas de cuarentena se han realizado más de 4.000 detenciones por
violencia machista, además vemos un aumento de más del 50% del uso
telefónico del 016 y de más de un 100 % de su uso online. Según los datos del
Ministerio de Igualdad, las llamadas al número 016 se han incrementado en el
mes de abril un 60 % con respecto a abril de 2019, y las consultas online se
han incrementado ese mismo mes casi un 600 % comparado con abril del año
anterior. También en nuestro municipio han aumentado el número de denuncias
al respecto.

ACTA DEL PLE

«Este 2020 está marcado por la pandemia del COVID-19 y la crisis social y
económica. Esta situación, vuelve a evidenciar las desigualdades de género
que sostienen a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a
las mujeres. La situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las
consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, han
intensificado violencias machistas.

empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias
monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al frente.

Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las
actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para desplegar
ya medidas y políticas igualitarias en esta situación de crisis multidimensional.
Y a su vez, para ello es fundamental un replanteamiento de nuestros servicios
públicos que estando heridos de muerte, no pueden atendernos ni garantizar
nuestros derechos y proteger nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara
por la ampliación de recursos y reestructuración de lo público y lo común.
Pero a esta situación de crisis, se suman otras que describen una realidad
preocupante, como es la situación de las y los menores ante las violencias
machistas. Según los datos del Informe de Menores y Violencia de Género el
24% de la juventud en nuestro país entre 14 y 18 años ha sido testigo de
episodios de violencia machista hacia su madre y, de ellos, el 77 % confiesa
que ha sido maltratado/a directamente por el mismo agresor, de los cuales el
70 % era su padre.
Estamos viviendo un colapso de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios
precarizados y recortados ya antes de la crisis del Coronavirus, que no pueden
pagar las víctimas de violencias machistas. Debemos resolver de forma
urgente el acceso, la ampliación de tiempo, derechos y medidas de protección
a las mujeres que consiguen la acreditación de víctima de Violencia de Género.
La vigencia de dos años para todas las actuaciones (sin estimar tiempos
diferentes para diferentes actuaciones) no es suficiente para que una mujer
rehaga su vida y pueda acceder a los diferentes recursos que plantea la ley, en
cuanto a cuestiones laborales, de formación (como las oposiciones) y otras
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Las crisis anteriores han incrementado las desigualdades y discriminaciones.
La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y
vulnerables tanto en el aspecto laboral como en el social. Esta crisis no la
vamos a pagar nosotras, necesitamos políticas que pongan la protección de las
personas en el centro, especialmente las más vulnerables y las que van a sufrir
las peores consecuencias.

ACTA DEL PLE

Y es ente sentido donde es imprescindible aplicar la perspectiva de género
como herramienta de análisis que nos permite introducir cambios reales y
concretos hacia la construcción de una sociedad igualitaria. Algo que debería
estar presente en cualquier plan de reconstrucción para evitar un retroceso en
los derechos adquiridos.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

Por otro lado, se estima que la nueva crisis económica va a afectar más a las
mujeres más vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente
de sus parejas. Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la
recuperación económica en todos los niveles de la administración para incidir y
compensar los efectos de la pandemia. Pero diversos expertos, expertas y
organismos nacionales e internacionales (Ministerio de Igualdad, ONU, PNUD,
etc.) están alertando de que en épocas de crisis el enfoque de género es uno
de los puntos que las administraciones tachan de su agenda, mientras que
precisamente es en estas crisis cuando debemos reforzar nuestra mirada hacia
las mujeres y las niñas, para poder paliar el daño real causado a todos los
niveles de sus vidas.

medidas de apoyo sociolaboral.
Y por último, consideramos urgente el reconocimiento de todas las violencias
machistas que afectan de forma incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la
cultura de la violación y la violencia.
Por todo ello, el grupo municipal de Unidas Podemos propone al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

CUARTO. Realizar un informe de impacto de género de las propuestas
recogidas en los planes de reconstrucción para incluir los factores de
corrección necesarios para evitar aumentar los desequilibrios de género
existentes.
QUINTO. Impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y
materiales. Así como mejorar los datos para la sensibilización social y la
planificación y evaluación de las políticas de igualdad.
SEXTO. Evaluar la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género en las entidades locales y autonómicas para garantizar que se está
utilizando de manera adecuada y los objetivos que se están trabajando
SÉTIMO. Implementar la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y
violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las
fases educativas.
OCTAVO. Reforzar las actuaciones con menores en contexto de violencia de
género y las actuaciones de los puntos de encuentro para adecuarse al
contexto.
NOVENO. Desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia
de género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y
a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el
Plaça d’Espanya 1 07300 Inca (Illes Balears) | Tel. 871 914 000 | Fax 971 880 819 | www.incaciutat.com |
NIF P0702700F

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

TERCERO. Instar a que en la comisión sectorial de igualdad se amplíe el
tiempo de acreditación de víctima de violencia de género para posibilitar su
inclusión en procesos de incorporación sociolaboral.
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SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a que se desarrolle una Ley Integral
para luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además de prevenir y
perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta
«esclavitud moderna», contenga un plan de integración para las miles de
víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, aún sin cuantificar en el Estado
español, que es uno de los principales destinos europeos de las migrantes
captadas por las redes para ejercer la prostitución.

ACTA DEL PLE

PRIMERO. Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley Orgánica
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo
ratificado dentro el Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan
las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que
se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y también que se
incorporen los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género.

tiempo, actualizados y evaluables.
DÉCIMO. Fortalecer la red pública de atención a las víctimas internalizando los
servicios de atención directa, de acogida y la atención del teléfono de atención
a la violencia para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena
atención, información y asistencia de las víctimas de VG.
UNDÉCIMO. Desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e
información específicas para el contexto actual, implicando a los entornos
cercanos a las mujeres que sufren la violencia para que las apoyen y
comuniquen la situación a las administraciones correspondientes.»

17.

MOCIONS URGENTS

A)
PROPOSTA DE BATLIA PER A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA
DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES
MUNICIPALS PER A L’OCUPACIÓ DEL SÒL DE DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL PER QUIOSCOS I PARADES DE COTXES DE LLOGUER O
SERVEI DE TAXI EN LA VIA PÚBLICA
Atès que la moció no s'ha dictaminat per cap comissió informativa, cal sotmetre
a votació la seva urgència, i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

ACTA DEL PLE

Per la qual cosa la Moció queda damunt la taula.
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La Sra. Vallés, del grup municipal d'Unides Podem, manifesta que el seu grup
presenta avui aquesta moció perquè considerava que per al següent Ple
arribaven tard, ja que serà un dia després de la celebració del Dia Internacional
contra la Violència Masclista. Exposa que, una vegada presentada i a proposta
dels altres grups, entenen que, donada la importància d'aquest dia, s'ha de
presentar unificada el mes següent, de manera institucional, amb els acords
pactats amb tots els grups.

«L’Ajuntament d’Inca té aprovada una Ordenança fiscal reguladora de les taxes
municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipals, publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 171, de data 21 de desembre de 2019,
en la qual figuren les tarifes per l’ocupació del sòl del domini públic municipal
per quioscos, parades de cotxes de lloguer o servei de taxi en la via pública.
Atesa la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i als efectes de mitigar els
efectes que la pandèmia està provocant en la societat i els seus ciutadans,
l’Ajuntament d’Inca ha vengut adoptant en aquests mesos diverses mesures
per minorar les conseqüències econòmiques negatives de la pandèmia. Per
tant, i per tal de donar suport a sectors que estan sofrint la crisi econòmica,
aquesta Batlia considera necessari procedir a derogació de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes municipals per l'ocupació del sòl del domini públic
municipal per quioscos i parades de cotxes de lloguer o servei de taxi en la via
pública.
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Les persones reunides consideren la Moció, que transcrita textualment diu:

En data 28 d’octubre de 2020 es va emetre informe per la tècnica
d'Administració general, amb el vistiplau del secretari, en relació amb el
procediment i la legislació aplicable, vist l'informe favorable de l'interventor de
data 28 d'octubre de 2020 de control permanent previ CPP.E06.005.
Realitzada la tramitació establerta, aquesta Batlia proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de les
taxes municipals per l’ocupació del sòl del domini públic municipal per quioscos
i parades de cotxes de lloguer o servei de taxi en la via pública, pels motius
exposats anteriorment.

El Sr. García, del grup municipal d'Independents d'Inca, i la Sra. Vallés, del grup
municipal d'Unides Podem, volen deixar constància de la seva queixa que no
han tengut accés a la documentació per poder debatre aquest punt,
concretament als dos informes de la tècnica d'Administració general i de
l'interventor que es presenten de manera urgent, i els agradaria que se'ls fes
arribar la documentació amb temps d'antelació suficient per poder revisar-la
abans de sotmetre-la a debat. El Sr. García comenta que, tot i que han votat a
favor de la urgència i que té la tranquil·litat que el punt s'aprovarà, el seu grup
s'abstendrà en la votació perquè no han tengut accés a la documentació. La
Sra. Vallés subscriu les paraules del Sr. García, encara que votarà a favor de la
Moció, però no vol que serveixi de precedent.
Per part del Batle-President es contesta que aquesta documentació es troba
dins l’expedient electrònic el qual tenen accés. El Sr. Garcia reitera que no hi
han tingut accés.
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el
següent resultat: denou (19) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal del Partit Popular, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal de
Proposta per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem, i dos (2) vots d'abstenció del
grup municipal d’Independents d'Inca.
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Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat
automàticament a definitiu, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.»
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Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord
definitiu, contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la
derogació definitiva de l'Ordenança. En el cas que no s’hi presentin
reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense
necessitat d'adoptar-se’n altre.

ACTA DEL PLE

Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de la derogació de
l'Ordenança, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.
B)
PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA CESSIÓ DEL CONTRACTE
DE LA CAFETERIA DEL POLIESPORTIU MATEU CAÑELLAS
Atès que la proposta no figura inclosa dins l'ordre del dia, cal sotmetre a votació
la seva urgència, i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Les persones reunides consideren la Proposta que transcrita textualment diu:
«PROPOSTA DE LA BATLIA. Vist l’informe amb proposta, s’eleva a la
consideració del Ple de l’Ajuntament per a l’adopció dels acords que es
proposen.

Ara el Sr. Ángel Luis Montero Alvarado, mitjançant escrit de data 29 d’octubre
de 2020, registre d’entrada núm. 21.558/2020, sol·licita autorització per a la
cessió del contracte administratiu de referència a favor de la Sra. Luciene
Coelho Da Silva.
L’article 209 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, del contractes del sector públic
–normativa aplicable al present contracte– es refereix a la cessió dels
contractes, establint que:
"1. Els drets i les obligacions dimanants del contracte poden ser cedits per
l’adjudicatari a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del
cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte.
2. Perquè els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers
s’han de complir els requisits següents:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tengui executat almenys un 20 per 100 de l’import del
contracte o, quan es tracti de la gestió de servei públic, que n’hagi efectuat
l’explotació durant almenys una quinta part del termini de duració del contracte.
c) Que el cessionari tengui capacitat per contractar amb l’Administració i la
solvència que sigui exigible, i estigui degudament classificat si aquest requisit
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El termini de vigència del contracte es va establir en deu anys a comptar des de
la data de la signatura, podent ser prorrogat per cinc anys mes a criteri de
l’Ajuntament.
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En data de 16 de desembre de 2011 l’Organisme Autònom Institut Municipal
d’Activitat Física va acordar l’adjudicació del contracte administratiu especial de
l’espai que es destinarà a cafeteria ubicat en el Poliesportiu Mateu Cañellas al
Sr. Ángel Luis Monterio Alvarado, baix les condicions que consten en el
contracte, el qual es va subscriure en data de 17 de gener de 2012.

ACTA DEL PLE

Informe amb proposta de resolució que emet el secretari accidental en relació
amb la cessió del contracte administratiu especial d’explotació de la cafeteria
ubicada en el poliesportiu Mateu Cañellas

ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa de prohibició de
contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.
3. El cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que
correspondrien al cedent."

Les qualitats tècniques o personals del cedent no han estat raó determinant de
l’adjudicació del contracte, de la cessió no resulta una restricció efectiva de la
competència en el mercat.
D’altra banda, l’article 90.4 de la LCSP de 2007 estableix que “en els casos de
cessió de contractes no es pot tornar o cancel·lar la garantia prestada pel
cedent fins que no es trobi formalment constituïda la del cessionari”.

ACTA DEL PLE

Per part de la cessionària, en el mateix escrit de data 29 d’octubre de 2020,
registre d’entrada núm. 21.558/2020, aporta documentació en la qual acredita
que té capacitat per contractar i solvència exigida (solvència econòmica i
financera i integració de la solvència tècnica mitjançant mitjans externs) i no es
troba incursa en una causa de prohibició de contractar, també presenta
l’assegurança exigida en el plec de condicions.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

La durada del contracte, sense comptar amb la possible pròrroga, és de deu
anys, per la qual cosa a dia d’avui ha transcorregut sobradament una quinta
part de la vigència del contracte. Per altra banda, consta informe de l’enginyer
tècnic municipal segons el qual s’han complert les obligacions exigides en el
plec de condicions quant a instal·lacions i mobiliari, i que el seu estat de
manteniment és òptim.

Cal fer esment que aquest contracte el va adjudicar l’Organisme Autònom
Institut Municipal d’Activitat Física (IMAF), el qual va ser dissolt i liquidat per
acord del Ple municipal de data 27 de juliol de 2017, assumint l’Ajuntament tots
els drets i obligacions, per la qual cosa, de conformitat amb la disposició
addicional segona de la LCSP de 2007 aplicable, l’òrgan de contractació
competent és el Ple Municipal, ja que, a pesar que el seu import no supera el
10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de sis milions d’euros,
la seva duració és superior a quatre anys.
Per tot l'exposat, el qui subscriu informa favorablement la cessió i, en
conseqüència, formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMERA. AUTORITZAR LA CESSIÓ del contracte administratiu especial de
l’espai destinat a cafeteria ubicat en el Poliesportiu Mateu Cañellas a favor de
la Sra. Luciene Coelho Da Silva, i la cessionària queda subrogada en tots els
drets i obligacions que correspondrien al cedent, Sr. Ángel Luis Montero
Alvarado.
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En aquest cas ens trobem que la cessionària ja ha efectuat el dipòsit de la
garantia, per la qual cosa es podrà procedir a la devolució de la garantia al
cedent una vegada formalitzat el document de cessió amb l’Ajuntament.

SEGONA. FACULTAR el batle president per a la signatura del contracte de
cessió.
TERCERA. PROCEDIR A LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva al cedent
una vegada signat l’anterior document.
QUARTA. NOTIFICAR la present resolució al cedent i al cessionari, INDICANT
que la formalització de la cessió s’ha d’efectuar en escriptura pública.»
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé
el següent resultat: setze (16) vots a favor del grup municipal de Socialistes
d'Inca, el grup municipal del Partit Popular, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Proposta per les Illes i el grup municipal de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, i cinc (5) vots d'abstenció del grup
municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares i el
grup municipal d’Unides Podem.

18.

Precs i preguntes
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I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les
onze hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.

ACTA DEL PLE

No se'n formulen.

Número: 2020-0014 Data: 27/11/2020

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