Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/18

El Ple

Extraordinària

Data

29 de desembre de 2020

Durada

Des de les 11.00 fins a les 14.50 hores

Lloc

Sala de plens

Presidida per

Virgilio Moreno Sarrió

Secretari

Guillermo Corró Truyol

Interventor

Antoni Cànaves Reynés

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i cognoms

Hi assisteix

X1483059L

Alice Weber

SÍ

43063537Q

Andreu Caballero Romero

SÍ

78198711E

Andrés Gili Vizcaíno

SÍ

78215405H

Andrés Sánchez García

SÍ

41520283Q

Antoni Peña Mir

SÍ

42974124G

Antonia Maria Sabater Martorell

SÍ

78202823V

Francisco Pol Alorda

SÍ

43030793R

Félix Sánchez Díaz

SÍ

37336778G

Gabriel Frontera Borrueco

SÍ

43050727V

Gregorio Ferra Frau

SÍ

78215597A

Isabel Vallés Garrido

SÍ

78215761Y

Maria Antònia Pons Torrens

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

VIRGILIO MORENO SARRIO (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 01/02/2021
HASH: 25ae324726f33f1505737317033c35c6

GUILLERMO CORRO TRUYOL (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 01/02/2021
HASH: 06436ab046ded0c87a94a9722ac562d2

ACTA

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 Bonafé

SÍ

1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració
telemàtica de la sessió del Ple
Per part del batle president es dóna compte que, en ús de les facultats que li confereix la
legislació vigent, ha apreciat la concurrència de la situació d’excepcionalitat a què es
refereix l’art. 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per
celebrar telemàticament la present sessió del Ple, degut a la situació d’emergència de salut
pública existent, provocada per la COVID-19 i considerant les normes contingudes en
l'acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 per a la transició cap a una nova
normalitat, modificat per la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de
2020, de les quals es desprèn, i a la vista de la configuració física de la sala de plens, que
és convenient la celebració telemàtica de la sessió, sense perjudici que els regidors que hi
vulguin assistir personalment ho puguin fer adoptant les mesures de protecció adequades.
El Sr. García intervé per reiterar, com a cada ple, que al seu grup li sembla molt bé que s’hi
pugui participar tant de forma telemàtica com presencial, i demana que la Junta de
Portaveus pugui tractar de forma directa aquest tema pel que fa a les mesures a prendre
per a la celebració a la sala de plens de les reunions plenàries i d'altres.

2. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer per a l'any 2021
Els reunits consideren el Pla Anual de Control Financer per a l'any 2021, que transcrit

ACTA DEL PLE

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.
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María José Fernández Molina
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textualment diu:
"Antoni Cànaves Reynés, interventor de l'Excm. Ajuntament d'Inca en virtut de les
atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
i desenvolupada expressament a l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic Local; en
atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, es realitza el següent PLA ANUAL DE CONTROL
FINANCER 2021.

El Pla Anual de Control Financer inclou totes aquelles actuacions la realització de les quals
per l'òrgan interventor deriven d'una obligació legal, així com també les que han estat
seleccionades sobre la base d'una anàlisi de riscos.
El present Pla s'ha realitzat sobre la base dels objectius i prioritats establerts a l'anàlisi
prèvia de riscos, entenent-se aquest com la possibilitat que es produeixin en l'entitat fets o
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de la
normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels
actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió. Això no obstant, en aquest primer Pla de
Control Financer de l'Ajuntament d'Inca, només s'analitzaran els ingressos i aquelles
despeses que eren objecte de fiscalització prèvia limitada dins l'exercici 2019, ja que així
es regulaven a les Bases d'execució del Pressupost per a aquest exercici, també altres
actuacions de control relatives a operacions no pressupostàries.
Pel que, identificats i avaluats aquests riscos, l'òrgan interventor procedeix a elaborar el
present Pla concretant en ell les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu,
subjectiu i temporal de cadascuna d'aquestes mesures.
El present Pla Anual de Control Financer així elaborat es remetrà a efectes informatius al
Ple de la Corporació.
Atenent al precepte 31 del RCI la Intervenció de l'Ajuntament ha procedit a l'elaboració del
Pla de Control Financer per a l'exercici 2021, que figura tot seguit, a aquestes
consideracions prèvies:

PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2021
I. CONTROL FINANCER PERMANENT
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Segons l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, l'òrgan interventor serà
l'encarregat d'elaborar aquest Pla Anual de Control Financer capaç de recollir les
actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici en vigor.

ACTA DEL PLE

Mitjançant el present Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2021, s'estableix el
marc per a les actuacions de control financer sobre la gestió econòmica, financera i
pressupostària de l'Ajuntament i dels seus ens dependents.
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Consideracions prèvies

De conformitat amb el que disposa el preceptuat en el referit article 31 de l’RD424/2017,
com s'ha indicat en les consideracions prèvies, el Pla Anual recollirà tant les actuacions
que l'òrgan interventor ha de realitzar que derivin d'una obligació legal com les que
anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos. En els següents apartats es
detallen, en primer lloc, les actuacions a realitzar per l'òrgan interventor derivades d'una
obligació legal. En segon lloc, es relacionen les actuacions de control permanent
seleccionades per a la seva realització en l'exercici 2021, incloent en aquest apartat:
l'anàlisi de riscos previ, les prioritats establertes i els mitjans disponibles.
A. FUNCIONS
INTERVENTOR

ATRIBUÏDES

PER

L'ORDENAMENT

JURÍDIC

A

L'ÒRGAN

S'enumeren a continuació les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per l'ordenament
jurídic agrupades per lleis i per la seva normativa de desenvolupament.

 Informe relatiu al compliment dels principis previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en el cas de creació
d'ens d'àmbit territorial inferior al municipi que no tinguin personalitat jurídica, com a forma
d'organització desconcentrada d’aquest per a l'administració de nuclis de població separats
(art. 24 bis LRBRL).
 Informe de sostenibilitat financera per a la constitució de consorcis (art. 57LRBRL).
 Informe sobre les iniciatives populars, quan aquestes afectin drets i obligacions de
contingut econòmic de l'Ajuntament (art. 70 bis LRBRL).

ACTA DEL PLE

 Informe de sostenibilitat financera per a l'exercici de competències diferents de les
pròpies i de les atribuïdes per delegació (art. 7.4 LRBRL).
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A.1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

 Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la
sostenibilitat financera de l'exercici de les seves competències, en cas que l'entitat local
proposi exercir la iniciativa pública per al desenvolupament d'activitats econòmiques (art.
86 LRBRL).
 Informe de seguiment del Pla Econòmic i Financer, en cas que per incompliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa
la corporació local hagués formulat un pla segons allò que s'ha fixat en l'article 21 de la
LOEPSF (art. 116 bis LRBRL).
A.2. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i la seva normativa de
desenvolupament.
S'inclouen en aquest apartat les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor en el TRLRHL,
així com en el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol
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 Informe de sostenibilitat financera de les propostes de gestió directa dels serveis públics
de competència local a través d'entitat pública empresarial local o de societat mercantil
local, el capital social de la qual sigui de titularitat pública (art.85 LRBRL).

primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos (RD500/90) i allò regulat en les Bases d'execució del
Pressupost (BEP). S'hi inclouen així mateix determinades actuacions previstes a l'RD
424/2017.
 Informe previ a la concertació o modificació de qualsevol operació de crèdit en el qual
s'analitzarà, especialment, la capacitat de l'entitat local per a fer front, en el temps, a les
obligacions que d'aquelles es derivin per a aquesta (art. 52 delTRLRHL).
 Informe previ a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini pels organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents de l'Ajuntament (art. 54 del TRLRHL).
 Informe sobre el pressupost general de l'entitat local previ a la seva aprovació (art. 168
del TRLRHL).

 Informe de les modificacions pressupostàries per crèdit extraordinari i suplement de crèdit
dels organismes autònoms, (art. 177.3 del TRLRHL i art. 37 de l’RD 500/1990).
 Informe sobre les modificacions de crèdit per transferència de crèdit (art. 179 del
TRLRHL, BASE 14 de les Bases d'execució del Pressupost).
 Informe sobre les modificacions de crèdit per ampliació de crèdits (art. 178 del TRLRHL,
així com BASE 15 de les Bases d'execució del Pressupost).

ACTA DEL PLE

 Informe de les modificacions pressupostàries per crèdit extraordinari i suplement de crèdit
de l'entitat local (art. 177.2 del TRLRHL i art. 37 de l’RD 500 /1990, així com BASE 13 de
les Bases d'execució del Pressupost).
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 Si es prorrogués el pressupost: informe, si escau, dels ajustos de crèdit (art. 21RD
500/1990).

 Informe sobre la modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit. (art. 21 de
l’RD 500/1990, així com la BASE 17 de les Bases d'execució del Pressupost).
 Informe previ a les normes que regulin l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb
càrrec als pressupostos de despeses, BASE 15 de les Bases d'execució del Pressupost).
 Informe sobre liquidació del Pressupost de l'entitat local (art. 191 del TRLRHL).
 Informe sobre liquidació dels pressupostos d'organismes autònoms (art. 192 del
TRLRHL).
 Informe previ a la revocació de l'acord de reducció de despeses del nou pressupost,
adoptat en cas de liquidació del pressupost anterior amb romanent de tresoreria negatiu,
(art. 193 del TRLRHL).
 Informe resum anual dirigit a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat sobre els
resultats del control intern respecte de la gestió econòmica de l'entitat local (art. 213 del
TRLRHL).
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 Informe sobre les modificacions de crèdit per generació de crèdit (art. 181 del TRLRHL,
BASE 16 de les Bases d'execució del Pressupost).

 Informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contraris
les objeccions efectuades per l'òrgan interventor, així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d'ingressos, (art. 218.1 del TRLRHL).
 Informe al Tribunal de Comptes sobre les resolucions i acords adoptats per la presidència
de l'entitat local i pel Ple de la corporació contraris a les objeccions formulades, així com un
resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos (art. 218.3 del
TRLRHL).
 Informe al Ple sobre el resultat del control financer sobre l'entitat local (art. 220 del
TRLRHL).

A.3. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), i la seva normativa de desenvolupament.
S'inclouen en aquest apartat les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor pels preceptes
vigents del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la
seva aplicació a les entitats locals (REP), així com de la LOEPSF i la seva normativa de
desenvolupament.
 Informe sobre compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat i dels seus
organismes autònoms i entitats dependents, quant al pressupost inicial i, si escau, les
seves modificacions (art. 16.1 del REP).
 Informe anual sobre verificació del compliment dels plans econòmics financers aprovats,
si escau (art. 22 REP).
 Informe de seguiment del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors (art.
18.5 LOEPSF).
 Informe i comunicació d'alerta a l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera, en
el cas que se superi el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat
durant dos mesos consecutius (art. 18.5 LOEPSF).
A.4. Llei 40/2015, d'1 de març, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques (LRJAP).
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 Informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i bestretes de
caixa fixa (art. 27.2 de l’RD 424/2017).

ACTA DEL PLE

 Informe al Ministeri d'Hisenda de les inversions realitzades en aplicació del que es preveu
en la disposició addicional 16 de TRLRHL (apartat 8 de la D.A.16 del TRLRHL).

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

 Informe sobre la consistència i suport de les projeccions pressupostàries que contingui la
memòria econòmica específica en les inversions financerament sostenibles (disposició
addicional 16è del TRLRHL).

 Informe sobre la proposta de declaració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats
integrants del sector públic local (art. 86 LRJAP)
 Informe sobre la transformació d'entitats integrants del sector públic local (art. 87 LRJAP).
 Informe sobre el pla de redimensionament del sector públic local (art. 94 LRJAP).
A.5. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.
 Informe sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat (art. 12
de la Llei 25/2013).

D'acord amb el que estableix l'article 31.2 de l’RD 424/2017, el Pla Anual de Control
Financer inclourà les actuacions que anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi
de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats
establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
S'ha de dir, en el que fa referència a la identificació del risc que es posa de manifest a
l'Informe de l'interventor que figura dins l'expedient, que aquest segon Pla està sotmès a
una sèrie de limitacions que ja s'expliquen a l'informe de l'interventor, però sobretot que no
es varen poder realitzar determinades mesures per la pandèmia del COVID i que dins
l'exercici 2019 la fiscalització prèvia limitada estava implantada només en determinades
despeses (despeses de personal), per tant en aquelles despeses que tenien la fiscalització
prèvia plena (totes les altres) no incideix aquest Pla de Control, ja que es podria entrar en
una autorevisió que seria del tot ineficient.
Atesa la pròpia definició de risc continguda en l'article 31.2 de l’RD424/2017: ‘la possibilitat
que es produeixin fets o circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de
generar incompliments de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació
financera, inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió’, s'han
establert cinc grans àrees de control agrupades en funció de la naturalesa de la despesa. A
més de les àrees de despesa, les actuacions derivades en matèria d'ingressos, operacions
que no tinguin naturalesa pressupostària i altres actuacions que no tinguin cabuda dins les
5 primeres, aniran a l'Àrea 6 ‘Altres actuacions'. Aquestes grans àrees són les següents:
Àrees de despesa
1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES DE CONTRACTACIÓ
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B. ACTUACIONS SELECCIONADES SOBRE LA BASE D'UNA ANÀLISI DE RISCOS
PER LA SEVA REALITZACIÓ DINS L'EXERCICI 2021

ACTA DEL PLE

 Informe acreditatiu de no haver-hi deute pendent de liquidació amb càrrec al pressupost
municipal, en el cas de cessió gratuïta de béns (art. 110.1.d) del Reglament de béns).
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A.6 Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de
les entitats locals.

3. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I AJUDES CONCEDIDES
4. GESTIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL
5. GESTIÓ FINANCERA
6. ALTRES ACTUACIONS
Els riscos dins les següents àrees s'exposen a continuació:
1. DESPESES DE PERSONAL
1.1. Fitxatges d'entrada i sortida del personal laboral amb l'abonament de les hores
extraordinàries, amb especial menció al personal laboral que hagi realitzat més de 40
hores any 2019.
1.2. Aprovació de la convocatòria i nomenament o contractació d'empleats públics derivats
de processos selectius any 2019.

6.1. Comprovació de la concordança dels avals dipositats a la Tresoreria amb la
comptabilitat municipal.

6.3. Liquidacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, any 2019.
Aquest segon Pla de Control 2021 té una sèrie d'objectius:
a) Reforçar el control del capítol 1 del pressupost municipal.
b) Control de les liquidacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
c) Reforçar la interrelació entre la Tresoreria municipal i el departament de comptabilitat
pública.

ACTA DEL PLE

6.2. Abonament i seguiment de les bestretes reintegrables als empleats públics dels anys
2017, 2018 i 2019.
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6. ALTRES ACTUACIONS

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

D'acord amb el que es disposa en el Reial decret 427/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, les actuacions
d'auditoria s'efectuaran bé de manera directa per la Intervenció de l'Ajuntament d'Inca, o bé
mitjançant la col·laboració per part d'auditors privats amb aquest òrgan.
A aquest efecte es consideren auditors privats els professionals, tant persones físiques
com empreses d'auditoria, inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
Degut a la dissolució i liquidació dels organismes autònoms no es realitzaran auditories de
comptes dins l'exercici 2021."

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 21
de desembre de 2020 es va dictaminar favorablement la següent:
‘APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL, LES BASES D’EXECUCIÓ I LA
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER A L’EXERCICI 2021, I
APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS PER A L'ANY 2021
El batle ha format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2021, així com les seves bases d'execució del pressupost i la plantilla de
personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que disposa en els
articles 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988.
FONAMENTS DE DRET


Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

 Llei de Pressuposts Generals de l'Estat de cada exercici.
 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
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Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per a l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament d'Inca, les bases d'execució
i la plantilla de personal per a l'exercici 2021, i l'aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions per a l'any 2021, que transcrit textualment diu:

ACTA DEL PLE

3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el
pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2021

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

Els assistents se'n donen per assabentats.

reguladora de les hisendes locals.
 Reial decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI
de la Llei 39/1988.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 Article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública; estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball
existents en la seva organització.
 Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca, per a l'exercici
2021, que resumit per capítols i per a cadascun des seus ens dependents és el següent:
PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT 2021 PER CAPÍTOLS
Capítol/Con
cepte
CAP I
CAP II
CAP III
CAP IV
CAP V
CAP VI
CAP VII
CAP VIII
CAP IX
TOTAL

PREVISIONS INICIALS
10.818.513,17
791.458,68
9.546.759,00
8.991.330,59
131.692,00
1.608.068,31
35.000,00
31.922.821,75

Capítol/Con
cepte
CAP I
CAP II
CAP III
CAP IV
CAP V
CAP VI

CRÈDITS INICIALS
14.710.074,92
12.309.078,54
1.281.736,00
110.000,00
3.326.932,29
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PROPOSTES D'ACORD

ACTA DEL PLE

Sobre la base del que antecedeix i en virtut de les atribucions que tenc conferides, es
proposa al Ple de la corporació, amb el Dictamen favorable previ de la Comissió
Informativa d'Economia i Bon Govern, l'adopció de les següents:
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 Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

CAP VII
CAP VIII
CAP IX
TOTAL

150.000,00
35.000,00
31.922.821,75

SEGON. Aprovar inicialment les Bases d'execució del Pressupost General de l'any 2021.
TERCER. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'any 2021, que figura com a
annex, amb totes les especificacions que s'hi contenen.
QUART. Aprovar el límit màxim de despesa no financera per import de 33.266.836,15
euros.

SETÈ. Aprovar la quantitat global de gratificacions de conformitat amb el que disposa
l’article 6.1 del Reial decret 861/1986, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris de l’Administració local per import de 202.310,34 euros.
VUITÈ. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2021.
NOVÈ. Exposar al públic l'expedient, per un termini de quinze dies (15) hàbils, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, a
l'efecte de la presentació de les possibles reclamacions pels interessats.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

SISÈ. Aprovar la quantitat global de productivitat de conformitat amb el que disposa l’article
5.5 del Reial decret 861/1986, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris de l’Administració local per import de 80.207,92 euros.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ. Aprovar la massa salarial del personal laboral de conformitat amb el que disposa
l'article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local per import de 4.471.863,45 euros.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el
Dictamen i n'esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals del
Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El
Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS) i
Unidas Podemos – Unides Podem (PODEMOS-EUIB); cinc (5) vots en contra dels grups
municipals del Partit Popular (PP) i Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares); i dues (2)
abstencions del grup municipal d’Independents d'Inca (INDI).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern per a l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament
d'Inca per a l'exercici 2021.
A continuació el Sr. García demana la paraula per explicar el sentit del seu vot. Exposa que
han canviat el seu vot a abstenció, entre altres qüestions, perquè no els han convençut les
explicacions en relació amb la plantilla de policia i els autònoms.
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DESÈ. Considerar elevats a definitius aquest acords en cas que no s’hi presenti cap
reclamació."

4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per aprovar el
Conveni amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, per a la construcció d'un nou
centre d'educació infantil i primària
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per aprovar el Conveni amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, per a la construcció d'un nou centre
d'educació infantil i primària, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN

L’objecte del Conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca, la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca i l’IBISEC per al finançament i l’execució de les obres de
construcció d’un nou CEIP al municipi d’Inca.
Les obligacions que han d’assumir les parts venen descrites en el Conveni, si bé pel que
ara interessa a efectes introductoris les podem resumir, succintament, en: per part de
l’IBISEC, la redacció dels projecte necessaris per la construcció del CEIP i la supervisió i
control de les obres; per part de l’Ajuntament, a més de mantenir la disposició del solar a
favor de la Conselleria, realitzar les actuacions corresponents com a òrgan de contractació
de les obres de construcció del col·legi i avançar l’import de les certificacions d’obra i de les
incidències que comportin augment del pressupost en els termes previstos en el Conveni;
per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma a abonar a l’Ajuntament el preu total
de construcció del centre amb els límits i condicions establertes en el Conveni.
D’acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjançant el qual es va fer
efectiu el traspàs de les competències en matèria d’ensenyament no universitari de l’Estat
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta va assumir, entre altres
competències, ‘l’elaboració, supervisió, aprovació, contractació i execució de projectes de
noves construccions, reforma, ampliació o millora de les existents, així com la dotació i
l’equipament referent als centres públics. Convocatòria i resolució de concursos i projectes
d’edificis i material [...]’.
Segons es manifesta en el Conveni: ‘La conjuntura econòmica actual de la comunitat
autònoma implica la recerca i l’estudi de mecanismes de finançament efectiu de les obres
necessàries per donar resposta a l’interès públic educatiu, la qual cosa passa per
aconseguir la màxima col·laboració possible dels municipis. Totes les parts són plenament
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1. Antecedents
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‘Informe amb proposta de resolució que emet el secretari accidental en relació amb el
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i l’Ajuntament
d’Inca per al finançament i l’execució de les obres de construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària (CEIP) al municipi d’Inca.

ACTA DEL PLE

I. Per part del batle president es va elevar a la consideració de la Comissió Informativa, per
al seu dictamen i elevació al Ple municipal, l'informe proposta del següent contingut literal:

conscients de la problemàtica generada per la demanda d’escolarització i la manca
d’infraestructures educatives que puguin donar una resposta òptima a les necessitats
plantejades al municipi d’Inca. Es posa de manifest, en conseqüència, l’interès de totes les
administracions implicades en la construcció d’un nou CEIP en aquest municipi’.’

Des d’un punt de vista d’administració autonòmica s’observa que s’ha dissenyat un marc
legal adequat i suficient per subscriure convenis d’aquest tipus: l’administració autonòmica
és competent per la construcció i finançament d’aquests centres educatius a la vegada que
implica a l’Ajuntament en la consecució de l’objectiu, quant que se satisfà una necessitat
del municipi.
Però el que cal esbrinar és si l’Ajuntament realment es competent per la subscripció d’un
conveni d’aquests tipus, el qual comporta que l’Ajuntament tramiti l’expedient de
contractació i avanci l’import de les certificacions d’obra que posteriorment, dins els
terminis previstos en el Conveni, serà retornat per la Conselleria.
L’art. 25, lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix com a competències pròpies del municipi cooperar amb l’Administració educativa
en l’obtenció de solars per a la construcció de nous centres docents, i en la conservació, el
manteniment i la vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics
d’educació infantil, educació primària o educació especial.
L’article 29.2. lletra p) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, estableix com a de competència municipal pròpia la planificació,
ordenació i gestió de l’educació infantil i participació en el procés de matriculació en els
centres públics i concertats, manteniment i aprofitament, fora de l’horari escolar, dels
centres públics, i calendari escolar.
Tenint en compte que una vegada construïts aquests centres passen a ser de titularitat
municipal i així, a més, està previst a la condició 7 del Conveni que ens ocupa, hem de
tenir en compte que l’art. 25 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
estableix com a de competència municipal ‘la infraestructura viària i altres equipaments de
la seva titularitat’, mentre que l’art. 29.2 lletra d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears atribueix al municipi la gestió del patrimoni
municipal, la regulació del seu ús i destí, i la conservació i el manteniment.

ACTA DEL PLE

2. Quant a la competència municipal
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D’acord amb aquest Decret, es possibilita que se subscriguin convenis per a la construcció,
ampliació i conservació de centres educatius, les obres dels quals ha de licitar l’ajuntament
interessat, amb el finançament final de la conselleria competent en matèria d’educació. En
aquests convenis s’ha de preveure la quantitat màxima de les aportacions que s’han de fer
i la periodicitat amb què aquestes aportacions s’han de satisfer als consells insulars i a les
entitats locals que els signin.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

En el Conveni s’adopta la fórmula prevista en el Decret 89/2000, de 16 de juny (BOIB núm.
80, de 29 de juny), mitjançant el qual es regula la participació del Govern de les Illes
Balears, a través de la conselleria competent en matèria d’educació i cultura, en el
finançament de les obres de construcció, ampliació i conservació dels edificis dels centres
públics docents que s’hagin de dur a terme dins l’àmbit territorial de les Illes Balears i es
faculta aquesta conselleria per subscriure els convenis oportuns amb els consells insulars
o les entitats locals interessades.

D’altra banda, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de Juliol, reguladora del dret a l’educació
(LODE), a la disposició addicional 2ª disposa:
‘1. Las Corporaciones locales cooperarán con las Administraciones educativas
competentes, en el marco de lo establecido por la legislación vigente y, en su caso, en los
términos que se acuerden con ellas, en la creación, construcción y mantenimiento de los
centros públicos docentes, así como en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria.
“2. La creación de centros docentes públicos, cuyos titulares sean las Corporaciones
locales, se realizará por convenio entre éstas y la Administración educativa competente, al
objeto de su inclusión en la programación de la enseñanza a que se refiere el art. 27’.

2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial,
corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros
servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa
correspondiente’.
Conforme al marc legal competencial anteriorment exposat, està clar que la construcció
d’edificis escolars és competència de l’administració autonòmica, mentre que a
l’Ajuntament li corresponen les funcions de conservació manteniment i vigilància, però
també de cooperació amb l’administració autonòmica. No hem d’oblidar que aquest és un
principi inspirador en tota aquesta normativa, el qual unes vegades es reflecteix
expressament en els preceptes legals que hem vist, i en altres s’intueix clarament.
Particularment la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, parla clarament de la cooperació entre
ambdues administracions per la construcció d’edificis escolars.
Per tant, si bé no seria sostenible que l’Ajuntament hagués de suportar financerament la
construcció de l’edifici escolar, per excedir de les competències que li són pròpies, i que
estan expressament atribuïdes a l’Administració autonòmica, cosa diferent és que
l’Ajuntament contracti les obres i avanci el seu import, però amb el compromís de
l’administració autonòmica de sufragar la despesa. En aquest cas, encara que la tasca de
contractar les obres i gestionar el contracte suposa un cost a l’Ajuntament, com també li
pot suposar un cost financer avançar l’import de les certificacions (o no, segons informi
l’interventor municipal), cal entendre que aquests costos indirectes són propis i connaturals
a l’exercici de competències de cooperació amb una altra administració, cooperació que en
aquest cas hem vist que ve imposada legalment a l’Ajuntament de forma expressa, per la
qual cosa es considera legítima l’assumpció d’aquestes despeses en l’exercici de les
expressades competències de cooperació; sobretot si tenim en compte que una vegada
construït l’immoble serà de propietat municipal.
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En lo que se refiere a las corporaciones locales, se establecerán procedimientos de
consulta y colaboración con sus federaciones o agrupaciones más representativas.

ACTA DEL PLE

‘1. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para
favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración
entre centros educativos y Administraciones públicas.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació (LOE), a la seva disposició addicional
15ª diu:

3. El contingut del Conveni
Pel que fa al contingut en si mateix del Conveni no s’observa cap qüestió digna de
ressaltar, tot considerant que els condicionants que s’imposen a l’Ajuntament en ordre a la
contractació, control de les obres i avançament de les certificacions d’obra són correctes i
adequats en atenció a l’objecte del Conveni.
4. Anàlisi del caràcter no contractual i no subvencional de l'activitat

5. Compliment de la Llei 40/2015.
Analitzat el conveni de col·laboració a subscriure es deixa constància en aquest apartat
que es compleix allò establert a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic.
D’altra banda, vista la memòria justificativa d’aquest conveni que figura a l’expedient on es
detalla la necessitat i oportunitat de signar aquest conveni de col·laboració. I vist que els
convenis són els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques,
els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents, o les universitats
públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a un fi comú. Vist en definitiva que el
Conveni a signar compleix amb els requisits de validesa disposats a la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist l'informe de control financer emès per l’interventor municipal.
En conseqüència el tècnic que subscriu INFORMA FAVORABLEMENT l’aprovació d’aquest
conveni i, en conseqüència, formula les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
(IBISEC) i l’Ajuntament d’Inca per al finançament i l’execució de les obres de construcció
d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP) al municipi d’Inca.
SEGON. Facultar el batle president per a la signatura d’aquest conveni una vegada que
hagi entrat en vigor la modificació del Reglament.
El secretari accidental
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Un cop analitzat l'objecte i el continguts del Conveni amb la finalitat de verificar que es
tracta d'un conveni de col·laboració ordinari contemplat en el capítol VI de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, el Conveni entre l’Ajuntament d’Inca i
l’OAIB no té caràcter contractual ni instrumenta una subvenció.

ACTA DEL PLE

Així mateix, quan es tracti d'un conveni que instrumenti una subvenció, haurà de complir
amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tal
com indica l'article 48.7 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Els convenis de col·laboració no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels
contractes. En tal cas, la seva naturalesa i el règim jurídic s'ajustaran al previst en la
legislació de contractes del sector públic, segons disposa l'article 47.1 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

PROPOSTA DE LA BATLIA
Vist l’anterior informe amb proposta de resolució, el que subscriu l’assumeix i l’eleva a la
consideració de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern perquè el dictamini
favorablement i l’elevi a la consideració del Ple de l’Ajuntament.
EL BATLE

Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació, Universitat i Recerca, nomenat pel Decret
10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el
nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats
que li atribueix l’article 11.c i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en qualitat de president de
l’IBISEC, en l’exercici de les facultats atribuïdes pel Decret 26/2016, de 13 de maig,
d’aprovació dels nous Estatuts d’aquesta entitat pública empresarial
Virgilio Moreno Sarrió batle de l’Ajuntament d’Inca, nomenat pel Ple de la corporació
municipal en data ___ de _____ de 20__, en nom i representació de l’Ajuntament en
l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
Antecedents
D’acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjançant el qual es va fer
efectiu el traspàs de les competències en matèria d’ensenyament no universitari de l’Estat
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta va assumir, entre altres
competències, «l’elaboració, supervisió, aprovació, contractació i execució de projectes de
noves construccions, reforma, ampliació o millora de les existents, així com la dotació i
l’equipament referent als centres públics. Convocatòria i resolució de concursos i projectes
d’edificis i material [...]».
La conjuntura econòmica actual de la comunitat autònoma implica la recerca i l’estudi de
mecanismes de finançament efectiu de les obres necessàries per donar resposta a l’interès
públic educatiu, la qual cosa passa per aconseguir la màxima col·laboració possible dels
municipis.
Totes les parts són plenament conscients de la problemàtica generada per la demanda
d’escolarització i la manca d’infraestructures educatives que puguin donar una resposta

ACTA DEL PLE

Parts
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"Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i
l’Ajuntament d’Inca, per al finançament i l’execució de les obres de construcció d’un
nou centre d’educació infantil i primària (CEIP) al municipi d’Inca
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II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, a la seva sessió de dia 21 de gener
de 2020, va dictaminar favorablement el anterior informe proposta i va acordar elevar-lo a
la consideració de Ple municipal per a la seva aprovació i per a l’adopció dels acords que
s’hi proposen."

òptima a les necessitats plantejades al municipi d’Inca. Es posa de manifest, en
conseqüència, l’interès de totes les administracions implicades en la construcció d’un nou
CEIP en aquest municipi.

Als efectes prevists en aquest Conveni, i d’acord amb el que estableix l’article 29.2.d de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l’article
25.2, punts d i n, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, el municipi exerceix les competències pròpies que li corresponen en
infraestructura viària i altres equipaments dels quals és titular; en gestió, regulació de l’ús o
la destinació, conservació i manteniment del patrimoni municipal; en la cooperació amb
l’Administració educativa en l’obtenció de solars per a la construcció de nous centres
docents, i en la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis de titularitat local
destinats a centres públics d’educació infantil, educació primària o educació especial.
Conforme al que s’ha exposat anteriorment, l’Ajuntament d’Inca ha posat a disposició de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca un solar per a aquesta finalitat mitjançant un
acord plenari de data 5 de novembre de 2018. Aquest solar ha rebut el vistiplau de la
Conselleria, amb l’informe tècnic previ de l’IBISEC, en data 23 d’octubre de 2018. S’adjunta
a aquest Conveni una còpia compulsada dels acords de l’Ajuntament mitjançant els quals
posa a disposició de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca el solar per construirhi el CEIP, així com de les dades registrals, la qualificació urbanística i les característiques
físiques d’aquest solar.
L’entitat redactora dels projectes d’obres serà l’IBISEC, i l’entitat licitadora de les obres
l’Ajuntament d’Inca, al qual corresponen tots els drets, deures i prerrogatives com a òrgan
de contractació d’acord amb la normativa vigent sobre contractació pública i les precisions
fetes en aquest Conveni.
D’acord amb el que estableix el Decret 26/2016, l’IBISEC és una entitat pública empresarial
adscrita a la conselleria competent en matèria d’educació l’objecte de la qual és, entre
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Atesa la necessitat d’escolarització que hi ha actualment al municipi d’Inca d’acord amb els
estudis i els informes de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, esdevé del tot
necessari construir-hi un nou centre docent d’Educació Infantil i Primària (CEIP) per
garantir la prestació d’aquests ensenyaments de manera idònia.

ACTA DEL PLE

D’acord amb aquest Decret, es possibilita que se subscriguin convenis per a la construcció,
ampliació i conservació de centres educatius, les obres dels quals ha de licitar l’ajuntament
interessat, amb el finançament final de la conselleria competent en matèria d’educació. En
aquests convenis s’ha de preveure la quantitat màxima de les aportacions que s’han de fer
i la periodicitat amb què aquestes aportacions s’han de satisfer als consells insulars i a les
entitats locals que els signin.
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Atesos els punts anteriors, i per tal de donar resposta a les necessitats plantejades, les
parts han considerat adient acudir a la fórmula establerta en el Decret 89/2000, de 16 de
juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), mitjançant el qual es regula la participació del Govern
de les Illes Balears, a través de la conselleria competent en matèria d’educació i cultura, en
el finançament de les obres de construcció, ampliació i conservació dels edificis dels
centres públics docents que s’hagin de dur a terme dins l’àmbit territorial de les Illes
Balears i es faculta aquesta conselleria per subscriure els convenis oportuns amb els
consells insulars o les entitats locals interessades.

altres, projectar, construir, conservar, explotar i promoure, per si mateixa o amb mitjans i
recursos de tercers, tota classe d’obres d’infraestructures educatives que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears promogui o en les quals participi, actuant per encàrrec del
Govern de les Illes Balears.
Mitjançant la subscripció del present Conveni, l’IBISEC es compromet a dur a terme les
actuacions i les gestions que li competeixen conforme al seu objecte social i les clàusules
d’aquest document.
La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca proporcionarà a aquest ens públic la
dotació econòmica pressupostària que sigui necessària per dur a terme les actuacions
esmentades.

Clàusules
1. Objecte i terminis
L’objecte d’aquest Conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca,
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, i l’IBISEC per al finançament i l’execució de les obres de
construcció d’un nou CEIP al municipi d’Inca, d’acord amb les següents fites:
El termini per a la redacció i supervisió del projecte serà de 6 mesos aproximadament.

ACTA DEL PLE

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni d’acord amb les següents
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Amb aquests antecedents, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
representada per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i l’IBISEC i l’Ajuntament
d’Inca volen col·laborar per dur a terme de manera eficaç les obres esmentades, atès
l’interès mutu per satisfer les necessitats educatives d’aquest municipi.

El termini d’execució de les obres s’estima en 12 mesos; sense perjudici dels ajusts que
puguin sorgir de la redacció definitiva del projecte i la licitació, si escau.
El termini per dur a terme el finançament de la inversió serà el que s’indica a la clàusula 6.2
d’aquest conveni
Qualsevol canvi d'aquestes dates haurà de ser acordat per la comissió de seguiment
prevista en la clàusula 9, a no ser que sigui com a conseqüència de l’aplicació de
finançament extern a què es refereix l’apartat 6.5 d’aquest conveni.
2. Obligacions bàsiques de les parts
2.1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears queda obligada a
abonar a l’Ajuntament el preu total de la construcció del centre, amb els límits, les
condicions i les particularitats establerts en les clàusules d’aquest Conveni.
2.2. L’IBISEC queda obligat a:
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El termini de licitació de les obres s’estima en 3 mesos comptadors des de l’aprovació del
projecte.

a. Redactar el projecte bàsic, contractar l’estudi geotècnic, la redacció del projecte
definitiu i direcció facultativa corresponent conforme a la normativa contractual
vigent; corresponent-li la supervisió del projecte que es redacti.
b. Assumir les tasques de supervisió i consultoria tècnica durant l’execució de l’obra.
c. Assessorar l’Ajuntament, a petició d’aquest, durant tot el procés de licitació de les
obres fins a la finalització del contracte.
d. Emetre un informe en els casos de modificació del contracte prevists en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP),
sense perjudici de l’informe preceptiu del servei jurídic de l’òrgan de contractació
(Ajuntament), i de l’informe del responsable del contracte.

2.4. Clàusula genèrica de repartiment de responsabilitats
L’Ajuntament, com a ens contractant de les obres, queda obligat a complir les obligacions
que li competeixen per aquesta circumstància d’acord amb la normativa aplicable en
matèria de contractes. Així, no podrà fer repercutir en l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears cap responsabilitat derivada d’accions o omissions que
hagin donat lloc a les que li són pròpies com a administració contractant.
L’Administració de la Comunitat Autònoma serà responsable de totes les actuacions hagi
executat, ordenat o supervisat.
3. Règim de licitació i contractació de les obres. Especialitats
3.1. L’òrgan de contractació de les obres objecte d’aquest Conveni serà l’òrgan
corresponent de l’Ajuntament d’Inca.
3.2. Això no obstant, atès que la Conselleria finança el contracte, ambdues parts convenen
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a. Mantenir el solar posat a disposició de la Conselleria en estat òptim per a l’execució
de les obres i assegurar, en qualsevol cas, que els serveis bàsics urbanístics seran
els corresponents a les necessitats plantejades pel projecte que es redacti. En
particular, i amb aquest objecte, haurà de complir les prescripcions que pugui
indicar l’IBISEC en l’acta de replantejament i, posteriorment, en l’acta de
comprovació del replantejament.
Als efectes indicats en el paràgraf anterior, l’Ajuntament, com a propietari del solar,
ha d’assumir els possibles costs que derivin de les actuacions que es requereixi fer,
els quals no es poden fer repercutir en la Conselleria ni en l’IBISEC.
b. En qualsevol cas, haurà de proporcionar tota la informació urbanística que sigui
necessària per a la redacció del projecte i l’execució de l’obra.
c. Dur a terme totes les actuacions corresponents a l’òrgan de contractació de les
obres, amb les prerrogatives, els drets i els deures inherents a aquesta condició i
d’acord amb les especificacions establertes en les clàusules 3 i 4 d’aquest Conveni.
d. Informar puntualment l’IBISEC i/o la Conselleria de l’estat de les tramitacions
administratives que dugui a terme que afectin l’objecte d’aquest Conveni,
especialment del procés de licitació i adjudicació de les obres.
e. Abonar, en primera instància al contractista adjudicatari, les certificacions d’obra i
qualsevol incidència contractual que comporti un augment del pressupost, amb les
especificacions establertes en les clàusules d’aquest Conveni.

ACTA DEL PLE

2.3. L’Ajuntament queda obligat a:

que el procediment de contractació de les obres ha de tenir les particularitats següents:

3.3. Aquests PCAP s’han d’atenir necessàriament a les premisses jurídiques i
jurisprudencials establertes a la Junta Consultiva de Contractació de les Balears i als
tribunals de recursos contractuals, amb especial atenció als criteris d’adjudicació i a la
valoració d’aquests, i no han de contenir previsions de modificació del contracte. Només es
poden dur a terme modificacions del contracte en els casos i en la forma prevists en la
LCSP.
3.4. Membres de la Mesa de Contractació
L’òrgan de contractació ha de nomenar un vocal de l’IBISEC perquè formi part de la Mesa
de Contractació de les obres, amb veu i vot.

ACTA DEL PLE

b. Règim d’aprovació dels plecs de condicions administratives particulars (PCAP).
Abans que l’òrgan de contractació municipal aprovi els PCAP, aquests documents
hauran d’haver estat revisats per la Conselleria, la qual, a aquest efecte, podrà
demanar el criteri tècnic i/o jurídic de l’IBISEC.
Als efectes de compliment del present conveni, el termini de licitació de les obres
previst a la clàusula primera restarà suspès des de la recepció dels PCAP per la
Conselleria i fins al seu vistiplau.
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a. Existència de crèdit amb previsió del percentatge corresponent a excessos
d'amidaments.
Per a la tramitació de l'expedient administratiu de licitació de les obres, l'ajuntament
ha de comptar amb el crèdit adequat i suficient corresponent al pressupost base de
licitació recollit al projecte aprovat i supervisat així com a l'import corresponent per a
fer front, si escau, als excessos d'amidaments que es puguin donar durant
l'execució de l'obra, amb un màxim del 10 % del preu del contracte que es
formalitzi, conforme allò que indica l'article 242.4 i LCSP.

4.1. Designació del responsable del contracte municipal.
D’acord amb l’article 62.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP) les
facultats del responsable del contracte –definides a l’article 62.1 de dita Llei– s’exerciran
pel director facultatiu conforme amb el que disposen els article 237 a 246 de la LCSP.
L’Ajuntament designarà una unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte que figurarà en els plecs i haurà de vetllar per a la correcta execució de les obres
i informarà a l’òrgan de contractació de qualsevol proposta de modificació del contracte que
realitzi la direcció facultativa.
L'Ajuntament, a través de la unitat encarregada del seguiment de les obres conformarà, si
procedeix, les certificacions d’obra emeses per la direcció facultativa, de forma prèvia a
l’abonament del preu. Aquestes certificacions s’hauran de trametre a l’Ajuntament dins els
8 primers dies de cada mes.
4.2 Designació pel Conseller d’Educació, Universitat i Recerca del responsable de la
Conselleria de fer el seguiment de l’execució del Conveni.
L’IBISEC durà a terme la supervisió tècnica d’execució del contracte.
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4. Règim d’execució de les obres

4.3 Emissió i pagament de les certificacions d’obra. Qüestions derivades
Conforme al que estipula l’article 240 de la LCSP, l’Ajuntament, com a òrgan de
contractació, ha d’expedir mensualment, dins els 10 primers dies següents al mes que
correspongui, les certificacions que comprenguin l’obra executada durant aquest període
de temps, amb la particularitat indicada en el paràgraf següent, si es dóna el cas.
Cas que es produeixin excessos d'amidaments durant l'execució de les obres en els
termes previstos a l'article 242.4 i, es recolliran a la certificació final de les obres una
vegada efectuats els tràmits corresponents a l'amidament general conforme l'article 166
RGLCAP.

D’acord amb l’article 198 de la LCSP, l’Ajuntament ha de pagar les certificacions d’obra que
s’expedeixin i aprovin en un termini màxim de 30 dies comptadors des que els aprovi
l’òrgan de contractació municipal.
Sense perjudici del que s’ha indicat en el paràgraf anterior, l’Ajuntament no pot efectuar
cap pagament sense el vistiplau exprés de la Conselleria i l’IBISEC les certificacions
d’obra. A aquest efecte, la Conselleria i l’IBISEC es comprometen a donar aquest vistiplau
en un termini màxim de 10 dies hàbils des del moment en què els rebin. En el supòsit que,
per qualsevol motiu, no es doni el vistiplau a una certificació, aquest es retornarà a
l’Ajuntament amb indicació dels motius pels quals no s’ha signat. Si en el termini de 10 dies
hàbils no s’hagués comunicat a l’Ajuntament el vistiplau o els motius de no signar,
s’entendrà donat el vist i plau a la certificació de què es tracti.
4.4. Demora en el pagament del preu
L’Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha d’efectuar els pagaments derivats de l’obra
dins els terminis legalment establerts. En cas d’incompliment que comporti reclamacions
judicials o extrajudicials d’interessos de demora, estarà obligat a abonar la quantitat que en
resulti.
No obstant això, si el Conveni encara és vigent, la Comissió de Seguiment pot resoldre el
grau d’incompliment de cada una de les administracions signants, així com el pagament,
mitjançant una addenda, de la part de responsabilitat que pugui derivar d’una actuació de
la Conselleria o de l’IBISEC.
En el cas que el Conveni no sigui vigent, aquestes responsabilitats s’hauran de dirimir
mitjançant el procediment administratiu corresponent i la Conselleria i/o l’IBISEC hauran
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En qualsevol cas, les certificacions s’han de redactar conforme al model estipulat per la
normativa vigent aplicable.

ACTA DEL PLE

En el cas que es produeixi una baixa en l’import d’adjudicació, no caldrà fer cap addenda
per aquest concepte mentre l’import d’aquestes variacions en el nombre d’unitats no superi
el percentatge de la baixa i sempre amb el límit del 10 % legal, tenint en compte el que
s’estableix a la clàusula 6.3 d’aquest conveni.
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En aquest cas, la Conselleria ha de pagar a l’Ajuntament l’import abonat per aquest
concepte una vegada s’hagi emesa la certificació final d’obra corresponent, després de
tramitar, si s’escau, una addenda a aquest Conveni d’acord amb el que estableix la
clàusula 5. condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.

d’abonar, si escau, la part de responsabilitat que pugui haver ocasionat el pagament tardà.
4.5. Modificacions no previstes i incidències del contracte d’obres
L’Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha de tramitar el procediment adient, així com
abonar en primera instància les despeses que se’n derivin i s’acreditin, en els casos
següents:
Modificació del contracte d’obres en els casos i en la forma prevists en els títols I i II del
llibre segon de la LCSP.
Incidències durant l’execució del contracte que puguin suposar un increment de la
despesa, com ara augment de mesures, revisions de preus, variacions de tipus impositiu
que afectin el preu i altres casos anàlegs.

5. Tramitació d’addendes per part de la Conselleria
5.1.En el cas que es donin alguns dels supòsits recollits en la clàusula anterior que
comportin un augment del pressupost de l’obra o més despeses derivades de l’execució
del contracte imputables, conforme a aquest Conveni, a la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, aquesta haurà de dur a terme els tràmits administratius i
pressupostaris corresponents per formalitzar una addenda al present Conveni que reculli
aquestes incidències, per tal que es puguin repercutir les despeses suportades per
l’Ajuntament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient.
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a. Ha de notificar a la Secretaria General de la Conselleria i a la gerència de l’IBISEC
la circumstància que ha donat lloc a la incidència, adjuntant a la notificació tota la
documentació que sigui necessària.
b. La Conselleria ha d’autoritzar la tramitació i els imports de les incidències
esmentades en un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
documentació assenyalada al paràgraf anterior, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
c. En el cas que la modificació del contracte derivi d’una modificació del projecte,
l’IBISEC serà l’encarregat de gestionar i supervisar el procés tècnic de modificació
(propostes de preus contradictoris, propostes de redacció del projecte modificat) i
d’emetre l’informe establert en la clàusula segona d’aquest Conveni.
d. Si escau, i sempre que sigui possible una vegada emesa la certificació final,
s’instrumentarà una addenda al present Conveni que reculli aquestes incidències o
modificacions perquè es puguin repercutir les despeses suportades per
l’Ajuntament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb la
clàusula següent d’aquest Conveni, excepte pels casos prevists a l’apartat 4.3
segon paràgraf d’aquest conveni, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
e. En cas que els increments de preu siguin conseqüència de deficiències manifestes i
acreditades en la redacció del projecte d’obres, aquesta despesa serà coberta,
també, per la Conselleria, per si mateixa o mitjançant l’IBISEC, els quals estaran
facultats per aplicar el sistema de responsabilitats previst en la LCSP.

ACTA DEL PLE

En ambdós casos, l’Ajuntament, a més, està sotmès a les particularitats procedimentals
següents:

5.2. La tramitació i el pagament d’aquestes incidències, conforme al que s’ha indicat en el
punt anterior, es condicionen al fet que l’Ajuntament segueixi els tràmits procedimentals
corresponents a cada incidència sorgida, d’acord amb la clàusula anterior.
5.3 El pagament de les despeses objecte de les addendes es farà efectiu en el termini
màxim de tres mesos a comptar des de la seva formalització.
6. Finançament de les obres

Any

Partida pressupostària

Data de pagament Import

2021

13101-G/421A01/62990/10

01/11/2021

2022

13101-G/421A01/62990/10

01/11/2022

2023

13101-G/421A01/62990/10

01/11/2023

2024

13101-G/421A01/62990/10

01/11/2024

2025

13101-G/421A01/62990/10

01/11/2025

2026

13101-G/421A01/62990/10

01/11/2026

2027

13101-G/421A01/62990/10

01/11/2027

2028

13101-G/421A01/62990/10

01/11/2028

510.000,00 €
655.714,29 €
655.714,29 €

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

6.2. Per la seva banda, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha d’incloure en els
seus pressuposts, en un primer moment, les partides necessàries a fi d’abonar les
quantitats satisfetes per l’Ajuntament relatives a l’import d’adjudicació del contracte d’obres
(exclòs el possible 10% previst en l’article 160.2 de l’RGLCAP), que en cap cas podran
superar els imports següents, amb l’excepció prevista a l’apartat 3 i tenint en compte el que
s’estableix a l’apartat 4 d’aquesta clàusula.

ACTA DEL PLE

6.1. Com s’ha assenyalat en la clàusula 3.2.a d’aquest Conveni, l’Ajuntament d’Inca ha
d’incloure en els seus pressuposts les dotacions necessàries d’acord amb el cost del
contracte d’obres per poder iniciar el procediment de licitació de les obres objecte d’aquest
Conveni.
L'import màxim previst dels projectes d’execució i del contracte d'obres és de 5.100.000,00
€, quantitat que s'haurà d'ajustar al pressupost final d'adjudicació.

655.714,29 €

655.714,29 €
655.714,29 €
655.714,26 €

En cas que l’import del pagament o l’obligació reconeguda per la Comunitat Autònoma a
l’exercici 2021 sigui inferior al previst en aquesta anualitat, la diferència s’acumularà a
l’anualitat de l’exercici 2022 inicialment previst mitjançant resolució del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca o, si s’escau, la tramitació del corresponent expedient.
6.3 Dins aquests imports màxims l’import exacte de les partides que la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca ha d’incloure anualment en els pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cadascun dels anys anteriorment esmentats es
determinarà després de l’adjudicació de la licitació pública que s’ha de convocar per
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655.714,29 €

executar les obres objecte d’aquest Conveni. L’import així fixat s’ha de determinar
mitjançant una resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, que s’ha de
notificar a l’Ajuntament d’Inca.
Aquesta resolució ha d’incloure l’import d’adjudicació de les obres i a més, si escau, el
percentatge de baixa que s’hagi produït amb un màxim del 10 % i sempre respectant el
màxim autoritzat pel Consell de Govern. Aquesta Resolució s’ha de notificar a l’Ajuntament
d’Inca.

En el cas que les obres s’hagin acabat de conformitat amb la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca i que l’import de les obres executades sigui inferior al pressupost final
d’adjudicació, o que la direcció tècnica de les obres consideri que s’han de reduir
determinades partides d’obra incloses en el projecte d’execució, s’haurà de tramitar el
corresponent reajustament. Aquest reajustament, si escau, es farà mitjançant la
corresponent modificació a la baixa dels imports autoritzats per la Conselleria. Si no fos
possible aquest procediment, s’iniciarà el corresponent expedient de reintegrament per
ingressos indeguts contra l’Ajuntament.
En el cas que les obres no s’acabin totalment, la diferència entre l’import dels fons utilitzats
per l’Ajuntament i la suma prevista en aquest Conveni s’haurà de reajustar en els mateixos
termes prevists en el paràgraf anterior.
6.4. Els increments de despesa a què fa referència la clàusula quarta d’aquest Conveni
s’han d’articular, quan ja siguin definitius i estiguin correctament justificats, mitjançant
l’addenda corresponent establerta en la clàusula cinquena, després que la Conselleria hagi
tramitat el procediment administratiu i l’expedient pressupostari corresponents, que han de
derivar en un compromís econòmic d’abonar aquests increments, condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient.
6.5. En el cas que la Comunitat Autònoma rebi finançament extern que pugui ser aplicable
a l’objecte d’aquest conveni es podrà tramitar la corresponent addenda per l’aplicació
pressupostària d’aquests fons d’acord amb les condicions d’execució i pagament que
exigeixi el fons. O per al cas que suposi només una reducció de les anualitats
pressupostàries en què s’hagin de fer efectius els pagaments a l’Ajuntament, s’haurà de
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Els compromisos adquirits per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears comprenen, en qualsevol cas, l’obra efectivament construïda, independentment
que aquesta no s’hagi acabat totalment, sempre que la manca d’acabament no sigui
imputable a l’Ajuntament d’Inca.

ACTA DEL PLE

El pagament es tramitarà en cadascun dels exercicis i la data de pagament fixades en
l’apartat 6.2 d’aquesta clàusula, sempre que l’Ajuntament acrediti amb una antelació
mínima de 60 dies naturals respecte a la data de pagament l’execució i el cost de les
obres, juntament amb un informe favorable de la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca en el qual s’han d’indicar els imports de les certificacions d’obra expedides. En el
cas que l’Ajuntament incompleixi aquest termini de 60 dies per a l’acreditació, es retardaran
proporcionalment les dates de pagament. La data límit per presentar l’acreditació és l’1 de
setembre de l’any en curs.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

Aquesta quantitat es transferirà de la partida i per l’import màxim que s’han indicat i es
destinaran a pagar els imports que l’Ajuntament hagi abonat efectivament al contractista
per a l’execució de les obres.

reajustar mitjançant resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca o, si s’escau,
la tramitació del corresponent expedient.
7. Titularitat del CEIP
L’execució de les obres objecte d’aquest Conveni no alterarà la titularitat ni del CEIP ni del
seu solar, que seran municipals.
8. Despeses derivades d’actuacions administratives
L’Ajuntament d’Inca eximeix l’Administració de la Comunitat Autònoma (Conselleria i
IBISEC) de pagar qualsevol despesa derivada de tramitacions administratives de qualsevol
tipus.

Són causes generals de resolució del Conveni les següents:
a. L’incompliment de les obligacions d’alguna de les parts. En aquest cas, qualsevol
de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en
un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren
incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar a la comissió de seguiment,
vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants. Si
transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part
que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de
resolució i s'entendrà resolt el Conveni. La resolució del conveni per aquesta causa
podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'hagués previst.
b. El mutu acord. En el cas que ambdues parts considerin necessari rescindir el
Conveni per aquesta causa, s’hauran d’acreditar la causa i les circumstàncies
concurrents i s’hauran de recollir les condicions i els pactes relacionats amb la
resolució en un document subscrit per ambdues parts.
c. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
d. Per qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en el conveni o en altres
lleis.
11. Vigència del Conveni
Aquest Conveni restarà vigent mentre existeixen quantitats pendents d’abonament entre
ambdues administracions. Es preveu que la seva vigència s’estendrà fins al dia 1 de
novembre de 2028, termini del darrer pagament previst, o el que resulti si aquest fos
posterior.
Pel que fa aquesta vigència i els compromisos de pagament, el conveni, d’acord amb el
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10. Causes de resolució del Conveni

ACTA DEL PLE

Per fer el seguiment d’aquest Conveni, s’ha de crear una comissió paritària formada per
dos representants de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca (un dels quals de
l’IBISEC) i dos membres de l’Ajuntament d’Inca. Aquesta Comissió és l’encarregada de
dirimir qualsevol problema o resoldre qualsevol dubte sorgits a l’hora d’aplicar aquest
Conveni.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

9. Comissió de Seguiment del Conveni

A continuació intervé la Sra. Franco per aclarir el sentit del seu vot: sí a la construcció del
nou centre d'educació infantil i primària perquè és evident la seva necessitat, però no al
sistema de finançament, que ve a tapar una manca d’aquest i de compliment de les
obligacions pròpies de la Conselleria, per la qual cosa el seu vot serà d'abstenció.
Intervé també el Sr. Félix Sánchez per aclarir (per si no s'havia sentit bé la intervenció de la
Sra. Franco, que és present a la sessió de forma telemàtica) que el seu vot no serà en
contra, sinó d'abstenció. Afegeix que, si el seu vot fos decisiu per a l'aprovació de la
proposta, hi votarien a favor, però no ho és.
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el
Dictamen i n'esdevé el següent resultat: setze (16) vots a favor dels grups municipals del
Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), i
Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI),
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos – Unides Podem
(PODEMOS-EUIB), i cinc (5) abstencions dels grups municipals del Partit Popular (PP) i
Independents d'Inca (INDI).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern per aprovar el Conveni amb l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, per a
la construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

El Sr. García manifesta que el seu vot serà d'abstenció positiva, en el sentit que la
necessitat del col·legi és imperiosa, però entenen que la forma de finançament no és la
correcta, a més tenint en compte que la proposta s'aprovarà, donat que hi ha majoria
suficient.
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Durant les intervencions dels grups municipals, el Sr. García manifesta que el seu grup no
posa en dubte la necessitat de construir un nou col·legi i dona suport a la iniciativa. Encara
que no és la primera vegada que es du a terme aquest tipus d'operació (en altres ocasions
l'Ajuntament ha avançat els doblers per fer algunes obres), el seu grup, que és
municipalista, s'enfronta directament al per què s'ha de recórrer a aquesta situació quan és
una necessitat i urgència més que evident. No entenen que la Conselleria que té l'obligació
de construir col·legis no ho fa amb el seu propi finançament. Tampoc entenen per què
l'Ajuntament s'ha de fer càrrec del manteniment del col·legi si la competència en educació
no és del municipi i, segons l'informe econòmic, aquest cost de manteniment serà de
40.000 euros anuals. Si s'ha aprovat el pressupost i després és necessari destinar doblers
a altres necessitats, tot i que per al seu grup l'educació és, sense cap dubte, una
necessitat, no entenen aquesta forma de finançament. A més a més, de l'informe econòmic
no li queda clar si compleix, perquè en aquest any no s'ha de complir la Llei Montoro, o si
després també complirà.

ACTA DEL PLE

que disposa l’article 65.5 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 20.2 del Decret 75/2004, de 27 d’agost,
de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha estat autoritzat pel
Consell de Govern en sessió de dia 21 de desembre de 2020 i, d’acord amb el que
estableix l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, ha estat aprovat pel Ple de
l’Ajuntament d’Inca en sessió de ..... de 2020."

En aquest punt els reunits decideixen fer un recés per ventilar la sala. A continuació es
reprèn la sessió.

5. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per declarar la
compatibilitat d'una treballadora municipal amb una activitat privada
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
per declarar la comptabilitat d'un treballador, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN

INFORME AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Fets
En data 21 de setembre de 2020 la Sra. Maria Purificación Campins Beltran va ser
contractada com a personal laboral temporal directora dos projectes de formació,
mitjançant contracte d’obra i servei a jornada completa.
La Sra. Campins ha comunicat a l’Ajuntament mitjançant registre d’entrada núm.2020-ERC-14057 que l’associació sense ànim de lucre Llar de Memòria ha sol·licitat els seus
serveis com a psicòloga familiar durant 9,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a
divendres a partir de les 17 hores. La Sra. Campins sol·licita la declaració de compatibilitat
amb la seva feina a l’Ajuntament.
Llar de Memòria és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la creació d’un
centre sociosanitari integral, d’estància diürna, pel tractament de les demències (Alzheimer,
demència vascular mixta, Parkinson…) amb l’objectiu de donar una atenció integral tant a
l’usuari com a la seva família.
Consideracions jurídiques
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, regula en els arts. 11 i següents la compatibilitat del personal al
servei de l'Administració local per realitzar activitats privades.
Si bé en un principi la Llei 53/1984 determina la incompatibilitat del personal al servei de
l'Administració local per poder compaginar activitats públiques i privades, tot seguit
exceptua aquesta prohibició sempre que es compleixin una sèrie de requisits:
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D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia, mitjançant Provisió de data 14 de desembre de 2020
emet el següent

ACTA DEL PLE

‘Informe amb proposta de resolució que emet la tècnica d’Administració general interina en
relació amb la petició de compatibilitat de la Sra. Maria Purificación Campins Beltran.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

I. En data 17 de desembre de 2020 es va emetre el següent Informe amb proposta de
resolució:

a. Activitats que no són susceptibles de compatibilitzar
L’art. 12.1 enumera determinades activitats privades que no es podran exercici, les quals
no s’identifiquen amb la feina de psicòloga que la Sra. Campins té previst exercir.
b. Requisits funcionals

A més, també s’ha de tenir en compte que l’Associació Llar de Memòria es troba ubicada a
sa Pobla, de manera que l’àmbit d’actuació és realitza fora del terme municipal d’Inca, per
tant, en aquest sentit tampoc hi ha coincidència.
Per tant, la Sra. Campins compleix aquest requisit.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

Tenint en compte les funcions de directora de projectes de formació que realitza la Sra.
Campins a l’Ajuntament d’Inca, aquestes no es veuran en un principi compromeses per
l’activitat que pugui realitzar com a psicòloga en l’Associació Llar de Memòria, ja que les
funcions a realitzar són diferents. Com a directora de projectes de formació, les seves
taques es desenvolupen dins l’àmbit d’ensenyament coordinant els docents i alumnes del
projectes, gestionant la part administrativa i pressupostaria dels projectes, mentre que a
l’Associació Llar de Memòria la seva feina com a psicòloga està enfocada als aspectes
emocionals, donant suport i formant grups d’ajuda als cuidadors dels familiars d’alzheimer,
per tant són dos àmbits d’actuació totalment diferents.

ACTA DEL PLE

L'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat pel personal inclòs en
l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, no podrà impedir o menyscabar l'estricte
compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o independència. A tenor de l'article
11 de la Llei 53/1984, el personal al servei de l'Administració Local no podrà exercir, per si
o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, que es
relacionin directament amb les que desenvolupi a l’Ajuntament.

L’art. 12.2 de la Llei 53/1984 determina que quan les activitats privades es corresponguin a
llocs de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en les administracions
públiques només podran autoritzar-se quan l'activitat pública sigui una de les enunciades
en aquesta Llei com de prestació a temps parcial.
És a dir, són incompatibles aquelles activitats privades que impliquin coincidència d’horaris
amb l’activitat pública, ja que això suposaria un menyscabar el compliment dels deures de
l’empleat públic, un dels quals és el compliment de la jornada i l’horari.
El reconeixement de la compatibilitat no implica una modificació de la jornada de feina i
horari, i en tot cas aquest reconeixement quedarà sense efecte en el cas que la Sra.
Campis canviàs de lloc de feina en el sector públic.
En el cas de la Sra. Campins la seva dedicació a l’Ajuntament d’Inca 37,5 hores setmanals
amb un horari flexible d’entrada (de 7.15 h a 9 h) i sortida (de 14 h a 16.30 h), a excepció
dels dimecres que l’horari flexible de sortida s’allarga fins a les 18.30 amb un descans
obligatori de 30 minuts. Segons ella mateixa indica a la seva instància la dedicació com a
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c. Requisits relatius a l’horari i jornada

psicòloga a l l’Associació Llar de Memòria és de 9,5 hores setmanals a partir de les 17
hores. Per tant, és una dedicació inferior a la meitat de la jornada que du a terme a
l’Ajuntament, els horaris no coincideixen, i per tant seria compatible la realització de les
dues feines.
Per tant, la Sra. Campins compleix aquest requisit.
d. Requisits retributius

Conclusions
En atenció a allò exposat, la que subscriu considera que l’estimació de la petició de
compatibilitat de les dues activitats no suposa cap impediment o menyscapte de l'estricte
compliment dels deures que té com a directora de projectes en el departament de formació
ni tampoc suposa comprometre la imparcialitat o independència de la seva activitat pública.
D’altra banda, l'acompliment de la segona feina en el sector privat com a psicòloga tampoc
implica modificar les condicions de jornada i horari de treball en aquest Ajuntament; per
tant, atès que es compleixen tots aquests requisits, s’informa favorablement l’autorització
de la comptabilitat per realitzar les dues activitats i proposa l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Estimar la petició de la Sra. Maria Purificació Campins Beltran i declarar la
compatibilitat perquè pugui compaginar el seu càrrec de personal laboral temporal directora
de projectes de formació a l’Ajuntament d’Inca i el lloc de feina de psicòloga a l’Associació
Llar de Memòria.
SEGON. Establir que aquesta declaració de compatibilitat té un caràcter específic per a la
feina de psicòloga a l’Associació Llar de Memòria, i que el cessament d’aquesta activitat
haurà de ser comunicat per la Sra. Campins al Departament de Secretaria.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Sra. Maria Purificació Campins Beltran i als
departaments afectats.
QUART. Elevar aquesta proposta per a la seva aprovació al Ple.
La TAG interina
Vist i conforme. El secretari.’
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Segons l’informe de la Sra. Maria Montaña Manzano, TMAE de Relacions Laborals, dins
les retribucions de la Sra. Campins no figura un complement específic ni cap retribució
equiparable, per tant, la Sra. Campins no es troba dins aquest supòsit de prohibició.

ACTA DEL PLE

És a dir, no pot ser autoritzat per exercir activitats privades el personal que ocupi un lloc de
treball que tengui atribuït un complement específic amb un quantia superior al 30 % de les
seves retribucions bàsiques.

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

L’art. 16 de la Llei 53/1984 disposa que per excepció i sense perjudici de les limitacions
establertes en els arts. 1.3, 11, 12 i 13 de la present Llei, podrà reconèixer-se compatibilitat
per a l'exercici d'activitats privades al personal que exerceixi llocs de treball que comportin
la percepció de complements específics, o concepte equiparable, la quantia del qual no
superi el 30 per 100 de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguin el seu
origen en l'antiguitat.

II. En sessió celebrada en data 21 de desembre de 2020, la Comissió Informativa
d’Economia i Bon Govern va dictaminar favorablement l’anterior Informe amb proposta de
resolució i va acordar elevar-lo a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació i
per a l’adopció dels acords que s’hi proposen."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el
Dictamen i n'esdevé el següent resultat: dinou (19) vots a favor dels grups municipals del
Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), el Partit Popular (PP), MÉS per
Mallorca-APIB (MÉS-APIB), Vox-Baleares (VOX-Actúa Baleares), El Pi-Proposta per les
Illes Balears (EL PI), Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos –
Unides Podem (PODEMOS-EUIB), i dues (2) abstencions del grup municipal
d’Independents d'Inca (INDI).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular per a la creació de
pàrquings en superfície a la barriada de So na Monda que transcrita textualment diu:
"MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA LA CREACION DE
PARKINGS EN SUPERFICIE EN LA BARRIADA DE SON AMONDA
La falta de aparcamientos se está convirtiendo en uno de los principales problemas de
nuestra sociedad actual. De cada vez hay un número menor de plazas de parking gratuitas, vemos la retirada de numerosos puestos de aparcamiento en superficie en pro de
supuestas ventajas como la peatonalización de calles, sobretodo las más céntricas, la
creación de enormes aceras, el aumento de los puestos de contenedores de recogida de
residuos, las modificaciones de normas de circulación que limitan e impiden el
aparcamiento en lugares donde antes se aparcaba, la reserva privada de espacios de estacionamiento, etc. Inca al igual que muchas otras poblaciones de Mallorca comparte problemas de estacionamiento, en general en todas sus barriadas, aunque haya algunas que tengan más problemas que otras. Podríamos decir que Son Amonda es un ejemplo de barriada con problemas acuciantes de parking, sobretodo en la franja horaria que va de las
14:00-22:00 y lo es por varios motivos concretos:


Por la ubicación de un centro integrado de formación profesional, CIFP PAU CASESNOVES, con horarios de mañana y tarde noche, cuyos estudiantes compiten con
los vecinos por los aparcamientos, apareciendo los problemas a partir de las 14:00,
hora en que finaliza el turno de las especialidades con horario de mañana y los
padres aparcan para recoger a sus hijos y llegan alumnos, la mayor parte de ellos
mayores de edad con coche a sus clases de las especialidades formativas en ho-
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En primer lloc, cal sotmetre a votació la inclusió en l'ordre del dia de la Moció i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).

ACTA DEL PLE

6. Moció del grup municipal del Partit Popular per a la creació de pàrquings en
superfície a la barriada de So na Monda

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern per declarar la compatibilitat d'una treballadora amb una activitat
privada.

En la zona hay distintos terrenos que podrían habilitarse como parkings si se llega a un
acuerdo con sus propietarios o en caso de necesidad se realizan los cambios necesarios
en el planeamiento general (modificación de PGOU) y o se procede en caso necesario a su
expropiación forzosa. De hecho distintos equipos de Gobierno de este Ayuntamiento han
hecho propuestas de manera pública tanto a través de prensa como en reuniones con los
propios vecinos, así el equipo de Gobierno del Partido Popular, teniendo como Alcalde a
Rafael Torres propuso la realización de un parking en superficie en los terrenos del Sector ‘’
‘’ , situados en la calle Bisbe Morro entre el camí de Ses Cimenteres y esquina con la calle
Escorca. Estaba contemplado como inversión en los presupuestos del año 2015, pero no
llegó a firmarse el acuerdo y no se ejecutó. El nuevo equipo de Gobierno entrante, con Virgilio Moreno como Alcalde, decidió apostar por la realización del necesario parking en los
terrenos propiedad de Gráficas García situados frente al CIFP Pau Casesnoves, pero el
acuerdo nunca llegó a producirse.
Por tanto estas necesidades son bien conocidas por todos los grupos políticos que conforman este Ayuntamiento, de ahí que para dar solución a los problemas de aparcamiento
que soportan los vecinos de la barriada de Son Amonda, el Grupo Municipal del Partido
Popular insta al Pleno del Ayuntamiento de Inca a la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instamos al equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a que en el espacio de
tiempo más breve posible identifique los terrenos donde la ubicación de un parking
en superficie fuera viable en términos de tiempo, económicos y de normativa urbanística.
2. Una vez identificadas las distintas ubicaciones negocie con sus propietarios y elija
la opción que sea mejor para los intereses del Ayuntamiento.
3. Habilite los terrenos para el nuevo uso como aparcamientos en superficie."
Durant les intervencions dels portaveus municipals, el Sr. Frontera proposa esmenar la
Moció eliminant la paraula supuestas en la frase " vemos la retirada de numerosos puestos
de aparcamiento en superficie en pro de supuestas ventajas como la peatonalización de
calles" i, per tant, la redacció quedaria de la següent manera: "vemos la retirada de
numerosos puestos de aparcamiento en superficie en pro de ventajas como la
peatonalización de calles".
El Sr. Félix Sánchez accepta l’esmena proposada pel Sr. Frontera.
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ACTA DEL PLE



rario de tarde noche.
Por la introducción de cambios en las normas de circulación y aparcamiento que
impiden el aparcar en los chaflanes de las aceras, lo que ha supuesto la supresión
de + - cuatro parkings por cruce de calles.
Por el cambio circulatorio introducido en las calles escorca continuación en BIsbe
Morro donde se permite actualmente el doble sentido en la circulación. Debido a
ello se impide ahora el estacionamiento en uno de los lados de las calles Bisbe
Morro, desde el camí de Ses Cimenteres y la Calle Escorca finalizando justo delante del nuevo edificio propiedad de la Fundación Aldaba.
Por el cambio de función de la actual Unidad Básica de Salud que según nos comunicó el alcalde en Junta de portavoces la Consejería de Salud pretende convertir en
un PAC, ampliando su horario y servicios, por lo que se atendería a un mayor
número de ciudadanos que actualmente, por lo que la necesidad de aparcamiento
sería mucho mayor.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
l'esmena a la Moció i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
A continuació se sotmet a votació la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular per a la creació de pàrquings en superfície a la barriada de So na Monda.

Els reunits consideren la Moció del grup municipal de Ciudadanos Inca per millorar les
mesures de prevenció de possibles contagis en el transport públic, que transcrita
textualment diu:
"D. Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Inca en el
Ayuntamiento de Inca, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
aprobación la siguiente
Moción de propuesta de mejora de las medidas prevención de posibles contagios en
el transporte público

ACTA DEL PLE

En primer lloc, cal sotmetre a votació la inclusió en l'ordre del dia de la Moció i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

7. Moció del grup municipal de Ciudadanos Inca per millorar les mesures de
prevenció de possibles contagis en el transport públic

En Ciudadanos vemos con preocupación el hecho de que ninguna de las restricciones
aprobadas recientemente por el Govern Balear, para luchar contra el aumento de contagios
de COVID-19 en Mallorca, contemple el uso seguro de los transportes públicos,
especialmente el tren.
Los seis municipios mallorquines con más casos activos son Palma, Inca, Marratxí, Sa
Pobla, Calviá, y Manacor. Cinco de ellos tienen en común el uso de la línea de tren, en
vagones que muchas veces circulan con una ocupación muy alta.
No podemos ignorar el hecho de que compartir un espacio cerrado con otros usuarios y a
poca distancia de ellos supone una situación de riesgo de contagio de Covid-19.
Desde Ciudadanos no podemos compartir que se impongan limitaciones de aforo a todo
tipo de actividades obviando al transporte público.
Somos conscientes de que por definición el transporte público es una necesidad básica
para muchos de nuestros vecinos, por lo que hay que poner más énfasis en las garantías

Codi Validació: 5FKE5XYYY5R7XKFYAA3LXLFY5 | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 33

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

sanitarias.
Por lo que Ciudadanos solicita al Pleno del ayuntamiento de Inca la aprobación de los
siguientes acuerdos:
1. Que el Ayuntamiento de Inca solicite al Govern Balear que a la mayor brevedad posible
limite los aforos en los trenes, adaptándolos a la realidad de la pandemia.
2. Que el ayuntamiento de Inca, solicite al Govern Balear que estas medidas se prolonguen
hasta que la disminución de los contagios sea significativa.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
l'esmena a la Moció i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
A continuació se sotmet a votació la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal de
Ciudadanos Inca per millorar les mesures de prevenció de possibles contagis en el
transport públic.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les 14.50
hores, de la qual estenc la present acta que jo, el secretari, certific.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA DEL PLE

El Sr. Andrés Sánchez accepta l’esmena proposada per la Sra. Berga.
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Durant les intervencions dels portaveus municipals, la Sra. Berga proposa esmenar la
Moció en el punt 2 afegint "durant la pandèmia".

Número: 2020-0018 Data: 01/02/2021

3. Que el ayuntamiento de Inca inste al Govern Balear a garantizar el desplazamiento
seguro de los usuarios, ya sea aumentando la frecuencia de las líneas, reforzándolas con
más vagones o usando autocares como refuerzo de las mismas, garantizando que el
transporte público sea sanitariamente seguro para todos los usuarios".

