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EXPEDIENT NÚM.: ÒRGAN COL·LEGIAT:

PL/2021/3 EL PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

TIPUS DE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

DATA 25 DE FEBRER DE 2021

DURADA DES DE LES 19.30 FINS A LES 22.20 HORES

LLOC SALA DE PLENS

PRESIDENT 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 ANTÒNIA MARIA SABATER MARTORELL SÍ

78202823V FRANCISCO POL ALORDA SÍ

43030793R FÉLIX SÁNCHEZ DÍAZ SÍ

37336778G GABRIEL FRONTERA BORRUECO SÍ

43050727V GREGORIO FERRÀ FRAU SÍ

78215597A ISABEL VALLÉS GARRIDO SÍ

78215761Y MARIA ANTÒNIA PONS TORRENS SÍ

43056297K MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MOLINA SÍ

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 ÀNGEL GARCÍA BONAFÈ SÍ



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

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

Per part del batle president es dona compte que, en ús de les facultats que li confereix la legislació vigent, ha
apreciat la concurrència de la situació d’excepcionalitat a què es refereix l’art. 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, per celebrar telemàticament la present sessió del Ple, degut a
la  situació  d’emergència  de salut  pública  existent  provocada per  la  COVID-19,  i  considerant  les  normes
contingudes en l'acord del  Consell  de Govern de 19 de juny de 2020 per a la transició cap a una nova
normalitat, modificat per la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020, de les quals,
i a la vista de la configuració física de la sala de plens, és convenient la celebració telemàtica de la sessió,
sense perjudici que els regidors que vulguin assistir personalment ho puguin fer adoptant les mesures de
protecció adequades.

El Sr. García comenta que, en relació amb la situació de pandèmia que encara ens acompanya, han demanat
en diverses ocasions un informe d'aquella sessió plenària que va durar fins a les 12 i mitja del vespre, i que
se'ls digui si es va actuar com pertocava o quines qüestions haurien d'haver millorat. De fet, és evident que
s'han  millorat  una  sèrie  de  qüestions,  però,  sobre  aquella  en  concret,  voldria  saber  amb quin  nivell  de
tranquil·litat  es  podia  celebrar,  i  demana que  es  convoqui  una  Junta  de  Portaveus per  tractar  aquestes
qüestions de la pandèmia.

Les persones assistents se’n donen per assabentades.

A.- RESOLUCIONS

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 12 DE FEBRER DE 2021

S'aprova l'acta per la unanimitat de les persones presents (20).

3. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ECONOMIA  I  BON  GOVERN  PER  A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3

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

"Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 22 de febrer de
2021 es va dictaminar favorablement la següent

Expedient núm.: 2039/2021

Memòria justificativa amb proposta d’aprovació inicial

Procediment: Modificació de Crèdit N-3 en la modalitat de crèdit extraordinari

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA AMB PROPOSTA DE BATLIA PER L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT
2039/2021  DE  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.  3  EN LA MODALITAT DE  CRÈDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.

Es realitza la present Memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al Pressupost Municipal del



vigent exercici, mitjançant crèdit extraordinari redactada de conformitat al que disposa l'article 37.2 del Decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

VIST que en el capítol 7 del subprograma 33000 corresponent a Cultura Normalització Lingüística i Memòria
Democràtica no hi  ha crèdit  adequat  ni  suficient  a nivell  de vinculació  jurídica per  tal  de fer  front  a  les
despeses necessàries referents a l’aportació a la Fundació Teatre Principal per les obres de rehabilitació, la
reforma i la recuperació del Teatre.

VIST que en el capítol 6 del subprograma 45900 corresponent a Altres Infraestructures no hi ha crèdit adequat
ni suficient per tal de fer front a les despeses necessàries imputables al mateix per la realització de les obres
de demolició referent al nou espai lliure públic de la zona Teatre Principal.

VIST que en el capítol 6 del subprograma 45900 corresponent a Altres Infraestructures no hi ha crèdit adequat
ni suficient per tal de fer front a les despeses necessàries imputables al mateix en relació amb el 50 % del
cost de l’obra de l’obertura del vial General Luque-Joan d’Àustria realizada per la Fundació Amadip Esment. 

VIST que en el capítol 6 del subprograma 92000 corresponent a Serveis Generals no hi ha crèdit adequat ni
suficient per tal de fer front a les despeses necessàries imputables al mateix referents a l’adquisició d’un
programa de confecció de nomines i control del temps del personal.

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

Considerant que de conformitat amb les dades presentades al Ministeri de Hisenda referent a l’execució del
quart  trimestre  del  Pressupost  de l’exercici  2020 es posa de manifest  un romanent  de Tresoreria  per  a
despeses generals per un import de 12.069.975,37 euros, i que aquest serà similar al que es derivi de la
liquidació del pressupost de l’exercici  2020 havent per tant marge suficient per tal  de finançar la present
modificació.

Considerant que en data 3 de febrer de 2021 es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local l’expedient
1204/2021 de modificació de crèdit N-2 d’incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors fiançada
amb romanents de tresoreria per a despeses generals per un import de 4.580.474,00 euros.

VIST que l'article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-
se fins a l’exercici  següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no
ampliable el consignat, el  president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de
crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que haurà de ser
prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació,
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'article 169 d'aquesta Llei.

VIST l’informe favorable del TMAE interí d’Intervenció conformat per l’Interventor Municipal.

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

En virtut del que s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió



d’Economia i Bon Govern la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 2039/2020 de modificació de crèdits núm. 3 amb la modalitat de
crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Altes en aplicacions de despeses

Partida Descripció Crèdit
inicial (€)

Import modificació
(€)

Crèdit 

definitiu (€)

000.33000.7810003
CULTURA , NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA. TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL FUNDACIÓ
TEATRE PRINCIPAL

- 249.774,47

 

249.774,47

 

000.45900.6100006 ALTRES INFRAESTRUCTURES. OBRES DE DEMOLICIÓ
ZONA TEATRE PRINCIPAL - 225.197,93 225.197,93

000.45900.6110007 ALTRES INFRAESTRUCTURES. OBRES OBERTURA VIAL
GENERAL LUQUE-JOAN D’ÀUSTRIA - 77.964,02 77.964,02

000.92000.6410006
SERVEIS GENERAL. SUBMINISTRAMNET DE

PROGRAMARI PER CONFECCIÓ DE NÒMINES I CONTROL
DE TEMPS DEL PERSONAL

- 80.000,00 80.000,00

TOTAL  - 632.936,42 632.936,42

Altes en aplicacions d'ingressos

Partida Descripció Crèdit definitiu inicial (€) Import modificació (€) Crèdit definitiu final (€)

 

000.8700000

 

 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS

 

4.580.474,00 632.936,42 5.213.410,42

TOTAL  4.580.474,00 632.936,42 5.213.410,42

 

La totalitat de la modificació de crèdit es finançarà amb romanent de tresoreria per despeses generals ajustat,
confeccionat  de  conformitat  amb  el  disposa  l’apartat  24  del  contingut  de  la  memòria  de  l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.  

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ‘’AJUSTAT’’ Imports (€)

A) Romanent de tresoreria per a despeses generals inicial (+) 12.069.975,37



B) Romanent utilitzat (a+b+c) (-) 4.580.474,00

a) Crèdits extraordinaris -

b) Suplements de crèdit -

c) Incorporació de romanents de crèdit 4.580.474,00

C) Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible abans de la modificació (A-B) 7.489.501,37

D) Romanent de tresoreria per a despeses generals utilitzat en aquesta modificació 632.936,42

E) Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible després de la modificació ((A-B)-D) 6.856.564,95

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

TERCER. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva publicació, posant a disposició del
públic  la  documentació  corresponent,  durant  l'esmentat  termini  els  interessats  podran  examinar  la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la corporació.

QUART. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es formulin, que
es  resoldran  amb  caràcter  definitiu,  o  en  cas  que  no  se’n presentin,  l'acord  provisional  s'elevarà
automàticament a definitiu.

CINQUÈ. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits haurà de publicar-
se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i impugnació jurisdiccional.

SISÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà còpia a l'Administració
de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._

No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que consideri més adient per als interessos municipals.
El president de la Comissió”

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a
favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal de grup municipal Més per Inca i el grup
municipal d’Unides Podem; i vuit (8) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular, el grup municipal
d’Independents d'Inca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares i el grup municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía.

S'incorpora a la sessió el Sr. Ferrà.

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

4. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ECONOMIA  I  BON  GOVERN  PER  A
L’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DE L’APARCAMENT DE L’EDIFICI DEL MERCAT COBERT

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

”Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Economia  i  Bon  Govern  per  a  l'actualització  de  les  tarifes  de



l'aparcament de l'edifici del Mercat Cobert

Expedient: 2078/2021

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I  BON GOVERN per a l’actualització de les
tarifes d’aparcament del mercat cobert.

I. En data 18 de febrer de 2021 es va emetre el següent informe amb proposta de resolució: ‘INFORME que
en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ emet la tècnica d’Administració general interina per l’actualització
de les tarifes d’aparcament del mercat cobert.

Antecedents.

1. En data 25 de setembre de 2009 el Ple de l'Ajuntament d'Inca va adjudicar el contracte de concessió per la
gestió i explotació del servei públic del mercat municipal permanent i aparcament en l'edifici del mercat a
l'entitat MERCAT D'INCA SL.

El contracte es va formalitzar en data 7 d'octubre de 2008 i l'acta d'ocupació del domini públic es va signar en
data 7 d'abril de 2010, a partir de la qual es va iniciar el termini concessional de 35 anys.

2. D’acord amb el previst a la clàusula IX d) del Plec de clàusules economicoadministratives que regeixen la
present concessió, la darrera aprovació del règim tarifari a cobrar als usuaris es va efectuar en data 23 de
desembre  de  2015  mitjançant  acord  del  Ple,  aprovant  una  tarifa  ordinària  de  0,0200  €/minut,  més  IVA
(=0,0242 €/minut).

3. En data 18 de febrer de 2021 s’emet informe per part de la cap de Gestió Tributària, analitzant la mitjana
aritmètica dels preus d’aparcaments soterrats a Mallorca, i sobre el règim tarifari màxim a cobrar als usuaris,
amb Codi  de Validació 7YWP67H6NNA6RPAKT3LTTR4M7. En efecte,  la  mitjana dels de les tarifes dels
aparcaments soterrats de Mallorca és la següent:

Aparcaments de Palma gestionats per la Societat Municipal d'Aparcaments Preu €/minut

Parc de sa Riera 0,02167

Parc de la Mar 0,03340

Via Roma 0,03340

Carrer de Manacor 0,02167

Santa Pagesa 0,02167

Marquès de la Sènia 0,03340

Comte d'Empúries 0,03340

Comtat del Rosselló 0,03340

Plaça Major 0,03340

Preu Mitjà 0,02949

Aparcaments de Palma amb gestió privada

Aparcament Plaça d’Espanya 0,03272

Aparcament Plaça de Mallorca 0,03340

Aparcament Plaça dels Patins 0,03340

Preu mitjà 0,03317



Aparcaments de Manacor 

Aparcament Sant Jaume 0,02260

Aparcaments Na Camela de Manacor 0,02260

Aparcament S’Aljub Portocristo 0,02260

Preu Mitjà 0,02260

Mitjana preu €/minut 0,02842

Fonaments de dret

Primer.- La clàusula IX d) del Plec de clàusules economicoadministratives que regeixen la present concessió,
estableix que: ‘L'Ajuntament anualment i amb ocasió de la posada en marxa de la concessió, aprovarà el
règim tarifari a cobrar els usuaris. L'import de les tarifes serà com a màxim igual a la mitja aritmètica dels
preus de la resta d'aparcaments soterrats de Mallorca. A més el contractista en tot moment haurà de complir
amb la  normativa que sigui  d'aplicació a  les tarifes i  especialment  pel  que fa al  seu fraccionament,  que
actualment està regulat per la Llei 40/2002, de 14 de novembre, que regula el contracte d'aparcament de
vehicles (modificada per la Llei 44/2006, de 23 de desembre), i segons la que el preu de l'estacionament
rotatori  es  pactarà  per  minut  d'estacionament,  sense  possibilitat  d’arrodoniments  a  unitats  de  temps  no
efectivament consumides o utilitzades.’

Segon. D'acord amb el previst a la clàusula IX.d) del Plec de clàusules economicoadministratives, l'import de
les tarifes serà com a màxim igual a la mitjà aritmètica dels preus de la resta d'aparcaments soterrats de
Mallorca, en conseqüència, de 0,02842 €. 

Per l’exposat, la que subscriu emet informe favorable a resultes del qual formula les següents PROPOSTES
D’ACORD: 

PRIMERA. APROVAR l’actualització del règim tarifari a cobrar als usuaris de l’aparcament del Mercat Cobert,
fixant l’import màxim en 0,02842 €. 

SEGONA. NOTIFICAR el present acord a la concessionària MERCAT D’INCA SL.

II. En sessió celebrada en data 22 de febrer de 2021, la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern va
dictaminar favorablement l’anterior informe proposta i va acordar elevar-lo a la consideració del Ple municipal
per la seva aprovació i per l’adopció dels acords que s’hi proposen. El president de la Comissió"

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a
favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal de Més per Inca i el grup municipal d’El Pi –
Proposta per les Illes;  i  nou (9)  vots  d'abstenció del  grup municipal  del  Partit  Popular,  el  grup municipal
d’Independents d'Inca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem.

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

5. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ECONOMIA  I  BON  GOVERN  SOBRE  LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CLUBS ESPORTIUS LOCALS

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

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN



Vista la Providència de Batlia de 26 de gener de 2021 i de conformitat amb allò establert a la Llei 38/2003
general de subvencions i examinats els següents

ANTECEDENTS

Vist el Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2021 definitivament aprovat, incorporant el crèdit
suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions que es derivin de l’execució de la convocatòria
següent:

Denominació: Convocatòria per l’atorgament de subvencions per a clubs esportius locals 2021, per accions
fetes durant el 2020. La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar a fer front a part de les despeses del 2020,
inherents al desenvolupament de les activitats esportives.

Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.

Sector a què es dirigeixen els ajuts: clubs actius locals amb una antiguitat mínima de 2 anys de funcionament.

Objectius i efectes pretesos: ajudar amb el manteniment i funcionament als clubs esportius durant l'exercici de
2020.

Terminis necessaris per a la seva consecució: el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà quinze (15)
dies hàbils després de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB. Les sol·licituds hauran
d’incloure tots els documents relacionats en l’apartat 1 de la base 6. Qualsevol sol·licitud presentada fora
d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

El termini d’execució de les accions estarà comprès entre l’1 de gener el 31 de desembre de 2020..

El  termini  de justificació de la subvenció concedida serà de vint  dies hàbils des de l’acord de concessió
definitiva..

Crèdit  i  partida  pressupostària:  l'Ajuntament  destinarà  un  màxim  de  34.000,00  €  a  la  partida
2021/000/34100/4830001/01 del pressupost de 2021.

Fonts de finançament: Ordinaris.

Pla d'acció: ajudar amb el manteniment i funcionament als clubs esportius durant l'exercici del 2020.

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

Amb data 1 de febrer de 2021 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit,
per  import  de 34.000 € expedit  per  la intervenció municipal  a la  partida 2021/000/34100/4830001/01 del
pressupost per a l’exercici de 2021.

S'acompanya a aquesta proposta  el  corresponent  projecte  de convocatòria  de subvencions  en règim de
concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es requereixen de conformitat amb l'article
23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).

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



caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.

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

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

Es  pot  entendre  que  l'esmentada  funció  correspon  als  funcionaris  amb  habilitació  de  caràcter  estatal,
pertanyents a les subescales d'Intervenció- Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que ocupin en cada cas el
lloc d'interventor/a.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei
de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la
corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, l'aprovació de la
despesa.

Vista  la  qual  cosa  es  proposa,  amb  la  corresponent  fiscalització  prèvia,  l'aprovació  (A)  de  la  despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d'esports destinada als clubs locals, i es practicarà
així mateix el corresponent document comptable.

Vist l'informe favorable de la Secretaria Municipal, d'acord amb allò establert a l'article 58 de la Llei 39/2015,
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, en relació amb l'article 23
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en ple, amb el
dictamen FAVORABLE la Comissió d’Economia i Bon Govern de dia 22 de febrer de 2021, l'adopció dels
següents ACORDS:

1. Aprovar la proposta de convocatòria i els annexos per l’atorgament de subvencions per a Clubs Esportius
locals sense finalitat lucrativa per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant l’any 2020 amb
l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre tots els grups d’edat possibles, que s'adjunten a la proposta.

2. Autoritzar  (A) la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021.000.34100.4830001.01, amb un
import de 34.000,00 euros.

3. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de Dades Nacional
de Subvencions BDNS.

El president de la Comissió d’Economia i Bon Govern”

"CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2021

PROGRAMA A. 

SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT (CLUBS), PER LA GESTIÓ ORDINÀRIA I
SUPORT  A L'ACCIÓ  DE  PROMOCIÓ  I  FOMENT  DE  L'ACTIVITAT  FÍSICA I  L'ESPORT  AIXÍ  COM  LA
PARTICIPACIÓ  EN  COMPETICIONS  OFICIALS  AMB  L’OBJECTIU  DE  PROMOURE,  POTENCIAR  I
DIVERSIFICAR LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA EN LA CIUTAT.



1. Objecte i finalitat de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a les entitats esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre i que tenen la finalitat de fomentar
la pràctica esportiva entre tots els grups d’edat possibles.

La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar a fer front a part de les despeses inherents al desenvolupament
de les activitats esportives.

2. Àmbit temporal de les subvencions

Les subvencions d’aquesta convocatòria corresponen a la temporada esportiva 2020/2021 que anirà de l’1
d’agost de 2020 al 31de juliol de 2021.

3. Bases reguladores.

Les bases específiques reguladores de la present convocatòria són les aprovades pel Ple municipal de 29
d’octubre de 2020.  En tot  allò  no previst  a les bases i  en aquesta convocatòria,  serà d’aplicació el  que
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament i a la resta de normativa aplicable.

4. Crèdit i partida pressupostària

La dotació pressupostària total  per  a la convocatòria de les subvencions per al  desenvolupament de les
activitats ordinàries és de 34.000,00 €.

Aquesta subvenció anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021/000/34100/4830001/01.

Aquests ajuts  són compatibles amb altres ajuts  destinats  a la  mateixa actuació,  però, en qualsevol  cas,
conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació. 

L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides per a la mateixa finalitat per altres
entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat.

5. Beneficiaris i requisits.

Poden acollir-se a aquesta convocatòria qui compleixi els següents requisits:

Els clubs i entitats o associacions esportives, sense ànim de lucre, que estiguin administrativa i legalment
constituïts  i  degudament  inscrits  al  Registre  de Clubs  i  Associacions Esportives  de la  CAIB  i  al  registre
municipal d’entitats jurídiques ciutadanes de l’Ajuntament d’Inca que desenvolupin la seva activitat a Inca amb
la seva seu social, o delegació permanent al terme municipal d’Inca i aquelles que, sense tenir el seu domicili
en el terme municipal d’Inca, realitzin les seves activitats en el terme o en resultin beneficiaris de les mateixes
els ciutadans d’Inca.

Per obtenir la condició de beneficiaris/àries de les subvencions els sol·licitants han de complir els requisits i
les condicions que es relacionen a continuació 

Requisits generals:

No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per la mateixa actuació o projecte.

Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors. 



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

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

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

Requisits tècnics:

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

Resten exclosos expressament d'aquesta convocatòria:

Les entitats esportives (clubs) que rebin una subvenció directa nominativa i que el seu conveni regulador
especifiqui la impossibilitat d’acollir-se a les convocatòries de subvencions durant la vigència d’aquest.

Les entitats esportives en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes a l'article 8, apartat 2n de
l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca.

Les societats anònimes esportives (SAD). 

Els  clubs  sancionats  o  condemnats mitjançant  resolució  administrativa  o  sentència  judicial,  per  exercir  o
tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

6. Procediment de concessió.

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

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

1. Documentació a presentar en el moment de la sol·licitud de subvenció:

Annex 1. Sol·licitud de subvenció

Annex 2. Certificat de representació legal del sol·licitant

Annex 3. Memòria d’actuació i previsió del pressupost econòmic de l’entitat esportiva.

Annex 4. Declaració responsable

Annex 5. Certificat de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada.

Annex 6. Autorització d’obtenció de dades.

Annex 7. Alta/Baixa de dades bancàries

Annex 8. Certificat de delictes sexuals



Annex 9. Relació d’esportistes i d’equips/categories amb llicència federativa durant la temporada 2020/21 . 

Annex 10. Si n’és el cas, declaració jurada del nombre d’esportistes no federats, en edat escolar, inscrits a
programes d’iniciació esportiva que fomentin la participació. 

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

Només en podran presentar una sol·licitud per entitat a la convocatòria.

Serà motiu de inadmissió la no presentació d’algun dels documents anteriors. 

2. Documentació a presentar només en cas de concessió:

El/la beneficiari/a de la subvenció haurà de justificar l’activitat subvencionada mitjançant un compte justificatiu
d’acord amb el detall que figura a continuació, signat pel/la representant legal, en un termini d’un mes des de
la finalització de l’activitat subvencionada i com a màxim fins el 31 d’agost de 2021.

El compte justificatiu simplificat ha de contenir la informació següent:

• Una Memòria d’actuació justificativa de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.

• Una relació classificada de les despeses i les inversions (ingressos) de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. 

• Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació
de l’import i la seva procedència.

a) La  Memòria  ha  de  contenir  la  informació  sobre  els  projectes  subvencionats  i  de  la  seva
realització.

b) Les factures i/o comprovants de despeses han de contenir tots els requisits legals que estableix la
normativa vigent: número de factura, nom i cognoms o denominació social, número d’identificació
fiscal i domicili, descripció de l’operació, base imposable, tipus de tribut i quota repercutible, lloc i
data d’emissió.

Si n’és el cas, declaració valorada justificativa i memòria de les despeses de viatge i estància (d’esportistes,
tècnics, directius, voluntaris...), a condició que aquestes estiguin en consonància amb les pràctiques habituals
del beneficiari en despeses de viatge, per assistir a campionats, tornejos o similars de caràcter autonòmic,
nacional internacional. 

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

8. Termini de presentació de les sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà quinze (15) dies hàbils després de la data de publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOIB. Les sol·licituds hauran d’incloure tots els documents relacionats en
l’apartat 1 de la base 6. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.



El termini d’execució de les accions estarà comprés entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021.

El termini de justificació de la subvenció concedida serà d’un mes a comptar des de la finalització de l’activitat
subvencionada i fins, com a màxim el 31 d’agost de 2021.

9. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia

Els criteris de referència que serviran per determinar les quanties, per conceptes subvencionables, seran els
següents:

Nre. de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2020/21  

Per cada llicència federativa 1 punt

Núm. d’esportistes no federats, en edat escolar, inscrits a programes d’iniciació esportiva que fomentin la
participació. 

Per cada nin/a no federat inscrit a programes d’iniciació esportiva 0,5 punt

Forma d’acreditar les dades anteriors:

Les llicències federatives d'esportistes de la temporada s'acreditaran mitjançant certificació federativa. 

El nombre de participants a escoletes d’iniciació (no federats) mitjançant una declaració jurada signada pel
president.

Determinació de l’import de la subvenció: 

Repartiment  inicial  mínim.  Es  concediran  100  €  a  tots  els  sol·licitant  que  compleixin  la  condició  de  ser
beneficiaris, llevat que el pressupost o l'ajuda sol·licitada sigui inferior a 100 €. 

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

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

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

10. Despeses subvencionables i no subvencionables

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions; 

1. Són despeses subvencionables:

Les destinades a fer front a la propagació de la COVID-19.



Les realitzades entre l’1  d’agost de 2020 i  el  30 de juny 2021 i  que siguin amb data de facturació i  de
pagament  anterior  a  la  finalització  del  termini  de  l'acció.  Aquestes  factures  subvencionables  han de ser
assumides  per  l’entitat  beneficiària  (facturades  a  nom  de  l’entitat  beneficiària  i  abonades  per  l’entitat
beneficiària). 

Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar l'acció, que s’hagi duit
a terme durant la temporalització prevista a la base 2a i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat,
sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten.

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

L’import de la despeses subvencionades no pot ser superior al valor de mercat.

Les despeses de viatge i estància (d’esportistes, tècnics i  directius), a condició que aquestes estiguin en
consonància amb les pràctiques habituals del beneficiari en despeses de viatge (per assistir a campionats,
tornejos o similars de caràcter autonòmic, nacional internacional. 

Els  costs  de béns fungibles i  subministraments,  sempre que s’adquireixin  per  assignar-los directament  a
l’acció.

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

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

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

Despeses federatives dels clubs per conceptes d’arbitratges, llicències, inscripció d’equips o d’altres tipus de
despeses exigits  per  les  federacions.  Aquestes  despeses federatives  (llicencies,  mutualitat,  arbitratges...)
realitzades en el període assenyalat (01/08/2020-30/06/2021), això és que estiguin facturades i abonades en
dit període, es consideren justificables en la seva totalitat, sempre que el seu objecte sigui per la temporada
esportiva 2020/21.

Despeses de subministres com llum, aigua, gas, telèfon, etc.

Despeses derivades de serveis d’atenció sanitària, sempre que aquesta despesa no estigui subvencionada
per altra línia de subvencions.

Despeses derivades de la contractació d’assegurances.

Despeses de gestories en temes fiscals o laborals.

Preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives públiques.

Despeses de lloguer d’instal·lacions esportives.

Adquisició de material sanitari (farmacioles i despeses similars ).

2. No són despeses subvencionables:



Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.

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

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

Les indemnitzacions per acomiadament de persones, incloses les pactades.

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

Despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars... i en general de celebracions

Els premis en metàl·lics 

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

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

Les despeses en les quals falti el justificant de pagament corresponent.

11. Mesures de difusió del finançament públic

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en l’execució de les
accions/activitats, a tota la documentació i  publicitat  generada per l’esmentat projecte, en particular en el
cartells,  fullets,  anuncis  i  altres  elements  de  propaganda utilitzats  per  donar-lo  a  conèixer,  i  als  vídeos,
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca.

12. Informació i assessorament

Us podeu adreçar al servei d’Esports a l’adreça de correu electrònic  serveidesports@ajinca.net o bé a les
oficines del servei d’Esports,  ubicades a les Piscines Municipals d’Inca-Catalina Corró Llorente, carrer de
Gabriel Alomar, 3, telèfon 971 504 216."

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: devuit (18) vots
a favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de
Més per Inca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal d’El Pi – Proposta per les Illes, el
grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem; i tres (3) vots
d'abstenció del grup municipal del Partit Popular. 

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

6. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ECONOMIA  I  BON  GOVERN  SOBRE  LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES LOCALS

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

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN

mailto:serveidesports@ajinca.net


Vista la Providència de Batlia de 26 de gener de 2021 i de conformitat amb allò establert a la Llei 38/2003
General de subvencions i examinats els següents

ANTECEDENTS

Vist el Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2021 definitivament aprovat, incorporant el crèdit
suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions que es derivin de l’execució de la convocatòria
següent:

Denominació:  Convocatòria  per  l’atorgament  de subvencions per  a esportistes  locals  2021,  destinades a
compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació en competicions oficials durant el 2021.

Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local Sector a què es dirigeixen els ajuts: esportistes locals amb
llicència federativa en vigor, durant l’anualitat 21. 

Objectius i efectes pretesos: ajudar als esportistes locals no professionals (residents) per assolir les despeses
de desplaçament, d’alimentació i/o estada amb motiu de la participació en competicions oficials executades
durant el 2021. Terminis necessaris per a la seva consecució: el termini de presentació de sol·licituds serà fins
al 30 de novembre de 2021. 

El termini de justificació serà fins al 30 de novembre de 2021. Crèdit i partida pressupostària: l'Ajuntament
destinarà un màxim de 34.000,00 € a la partida 2021/000/34100/4830002/01 del pressupost de 2021. Fonts
de finançament: Ordinaris. 

Pla d'acció: compensar els costos derivats dels desplaçaments dels esportistes locals (passatges, manutenció
i pernocta) per a la participació en competicions oficials, fora de l'illa de Mallorca, executades durant el 2021.
Considerant l'acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de l'Ordenança general de
subvencions.

L'esmentada Ordenança es va publicar al  Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest
acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016. Amb data 3 de febrer de 2021 es va incorporar a
l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit, per import de 15.000 € expedit per la intervenció
municipal a la partida 2021/000/34100/4830002/01 del pressupost per a l’exercici de 2021. 

S'acompanya a aquesta proposta  el  corresponent  projecte  de convocatòria  de subvencions  en règim de
concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es requereixen de conformitat amb l'article
23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).

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

L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de despesa, tal com exigeix
l'article  9.4.d)  de la  Llei  general  de subvencions,  en relació  amb l'article  214.2 del  Text  refós de la  Llei
d'hisendes locals. Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els organismes públics
d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin atribuït el control financer de la gestió
econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la
Llei d'hisendes locals. 

Es  pot  entendre  que  l'esmentada  funció  correspon  als  funcionaris  amb  habilitació  de  caràcter  estatal,
pertanyents a les subescales d'Intervenció Tresoreria o de Secretaria-Intervenció, que ocupin en cada cas el



lloc d'interventor/a. 

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei
de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la
corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, l'aprovació de la
despesa. 

Vista  la  qual  cosa  es  proposa,  amb  la  corresponent  fiscalització  prèvia,  l'aprovació  (A)  de  la  despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d'esports destinada als clubs locals, i es practicarà
així mateix el corresponent document comptable. 

Vist l'informe favorable de la Secretaria Municipal, d'acord amb allò establert a l'article 58 de la Llei 39/2015,
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, en relació amb l'article 23
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el
dictamen FAVORABLE la Comissió d’Economia i Bon Govern de dia 22 de febrer de 2021, l'adopció dels
següents: ACORDS

1. Aprovar la proposta de convocatòria i els annexos per l’atorgament de subvencions per a esportistes
locals, per a la seva participació en competicions oficials durant el 2021, fora de la seva illa de
residència, destinades a compensar els costos derivats dels desplaçaments.

2. Autoritzar (A) la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021.000.34100.4830002.01, amb
un import de 15.000,00 euros, pel període corresponent a 2021.

3. Procedir a publicar la convocatòria en el  Butlletí Oficial de les Illes Balears  i a la Base de Dades
Nacional de Subvencions BDNS.”

”CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES LOCALS 2021

PROGRAMA B.

PARTICIPACIÓ  D’ESPORTISTES  EN  COMPETICIONS  OFICIALS  FORA  DE  L’ILLA  DE  MALLORCA
DESTINADES A COMPENSAR ELS COSTS DERIVATS DELS DESPLAÇAMENTS PER A LA PARTICIPACIÓ
EN COMPETICIONS OFICIALS DURANT EL 2021

1. Objecte i finalitat de la convocatòria.

La  finalitat  és  ajudar  als  esportistes  locals  no  professionals  (residents)  per  assolir  les  despeses  de
desplaçament, d’alimentació o estada amb motiu de la participació en competicions oficials executades durant
el 2021; en cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

2. Àmbit temporal.

Les subvencions d’aquesta convocatòria corresponen a la temporada esportiva 2020/2021 o bé la temporada
2021. Les despeses subvencionables (factures) seran de l’exercici 2021.

3. Bases reguladores.

Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades pel Ple municipal de 29 d’octubre de
2020.  En tot  allò  no previst  a les bases i  en aquesta convocatòria,  serà d’aplicació el  que s’estableix  a
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament i a la resta de normativa aplicable.



4. Crèdit i partida pressupostària

L'Ajuntament destinarà un fons estimat de QUINZE MIL EUROS (15.000 €). Aquesta subvenció anirà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021.000.34100.4830002.01. Aquests ajuts, són compatibles amb altres
ajuts destinats a la mateixa actuació, però, en qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats
atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació. L’import de la subvenció, juntament amb el de les
subvencions concedides per a la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el
cost de l’activitat.

5. Beneficiaris i requisits

Per obtenir la condició de beneficiari s'haurà de complir els requisits següents:

• Ser persona física empadronada i registrada al municipi d’Inca

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

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

• Haver justificat les subvencions concedides i abonades en exercicis anteriors.

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

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

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

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

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

6. Procediment de concessió.

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

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

Les persones interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes bases, han de presentar
una  sol·licitud  per  a  cada  activitat,  d'acord  amb  el  model  facilitat,  i  acompanyar-la  de  la  documentació
indicada. Documentació indicada:

• Formulari de sol·licitud de la subvenció (annex 1).

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



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

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

RECORDATORI: Les despeses s’han d’haver abonat abans del registre de la sol·licitud de subvenció. Només
en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies sempre acompanyades de la
corresponent  declaració  jurada.  La presentació  de  les  sol·licituds implica la  plena  acceptació  d’aquestes
bases i convocatòria i dels requisits i obligacions que s’hi recullen. Serà motiu d’inadmissió la no presentació
d’algun dels documents anteriors.

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

El  termini  de presentació  de sol·licituds al  registre  general  d’entrada de  l’Ajuntament  serà fins al  30 de
novembre  de  2021.  Són  aplicables  a  la  justificació  i  al  cobrament  del  procediment  de  concessió  de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de
la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de
2016). Es durà a terme presentant el compte justificatiu simplificat integrat d’acord amb el punt 17 de les
bases específiques. 

9. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia

Els criteris de referència que serviran per determinar les quanties individuals, per conceptes subvencionables,
seran els següents:

Passatges: fins a un màxim de 100 €. Si l'import del desplaçament supera els 100 €, la quantitat elegible, a
l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures
presentades. Per acreditar els desplaçaments d'avió o vaixell, cal presentar la factura, tiquet amb el detall dels
serveis contractats i nom dels passatgers. Són elegibles els denominats “bitllets electrònics” que compleixin la
regulació anteriorment detallada i no són elegibles els correus electrònics, identificadors, reserves, o similars.
Desplaçaments fets a partir de l'1 de gener de 2021. 

Manutenció sense pernoctació: fins a un màxim de 26,00 € per dia sencer (½ dia: 13,00 €). Si l'import supera
els 26,00 €, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos
inferior, la que resulti de les factures presentades. 

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

Pernoctació sense manutenció: fins a un màxim de 40 € per dia. Si l'import supera els 40,00 €/nit, la quantitat
elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les
factures presentades. S'adjuntarà la factura de l'establiment hostaler. 

En cap cas la suma total concedida podrà excedir els 600 €, la resta, anirà a compte del beneficiari.  La
percepció d'ajut per manutenció sense pernoctació inclou: menjades. La percepció d'ajut per manutenció amb
pernoctació inclou: allotjament i menjades.



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

10. Despeses subvencionables i no subvencionables

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

• Les actuacions de desplaçaments (mar i aire), manutenció i pernoctació de l'esportista, necessàries
per a la participació en competicions oficials fora de l'illa de Mallorca executades durant el 2021, fins
a la finalització del termini de sol·licituds.

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

• Que no superin el valor de mercat.

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

• Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.

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

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

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

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

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

• Les despeses d'inscripció, federatives ni de material. 

11. Mesures de difusió del finançament públic

Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en l’execució de les
accions/activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en els
cartells,  fullets,  anuncis  i  altres  elements  de  propaganda utilitzats  per  donar-lo  a  conèixer,  i  als  vídeos,
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca. 

12.  Informació  i  assessorament  Us  podeu  adreçar  al  servei  d’Esports  a  l’adreça  de  correu  electrònic
serveidesports@ajinca.net o bé a les oficines del servei d’Esports, ubicades a les Piscines Municipals d’Inca-
Catalina Corró Llorente, carrer de Gabriel Alomar, 3, telèfon 971 504 216.”

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



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

7. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’ECONOMIA  I  BON  GOVERN  SOBRE  LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES.

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

“Informe que en forma de proposta de resolució emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i  Habitatge envers a
l'aprovació de les bases i inici convocatòria de subvencions de l'any 2021 per a la restauració i rehabilitació de
façanes de bens immobles del nucli urbà d'Inca mitjançant dues línies, casc antic-catalogats i eixample d'Inca;
perquè s’elevi a la decisió del Ple de l’Ajuntament.

I. VISTA la Providència de Batlia de data 17/02/2021 i de conformitat amb allò establert a la Llei general de
subvencions, 38/2003, resulten els Antecedents de fet següents:

1. L'Ajuntament d'Inca vol continuar en estimular i fomentar la realització d'obres de restauració i rehabilitació
de  façanes,  per  a  mantenir  en  bon  estat  de  conservació  dels  béns immobles,  allargant  així  la  vida  del
patrimoni urbà i garantint la seguretat dels vianants, i com a mesura per a millorar la imatge de la ciutat.

2. L'objecte de les presents bases és fomentar i regular les ajudes econòmiques que l'Ajuntament d'Inca
concedirà durant l'any 2021 per a la restauració i/o rehabilitació de les façanes d'edificis, situats en el casc
antic i eixample de la ciutat d'Inca, mitjançant dos línies. No seran subvencionables els edificis situats a les
zones qualificades com a polígon i/o zona industrial i de serveis, així com els edificis destinats a equipaments
públics.

Es preveu diferencia dos tipus de línies de subvenció i/o ajuda: 1) edificis situats a l’àmbit del casc antic i
catalogats i 2) edificis situats a la zona d'eixample.  En aquest cas, les habitatges situats a l’àmbit del casc
antic i catalogats, tindran un percentatge superior d'ajuda, atès que aquestes es veuen afectades per la fitxa
ambiental H-004 del Catàleg dels elements d’interès artístic, històric, ambiental i del patrimoni arquitectònic
del TM d’Inca, i presenten, en general, una major antiguitat i problemes de conservació. 

3. Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de llicència i comunicacions prèvies
per realitzar obres de conservació, restauració i rehabilitació de façanes d'immobles ubicats dins el nucli urbà
d'Inca que es presentin en el registre de l'Ajuntament durant l'any 2021.

Fonaments de dret

Vist que el Pressupost municipal per al 2021, que contempla crèdit pressupostari per dur a terme les línies de
subvencions. 

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

Vist  que s’ha incorporar  a  l'expedient  el  corresponent  certificat  d'existència de crèdit  (RC) per  import  de
90.000 euros de la partida pressupostària 000.33600.7810001 i 60.000 euros de la partida pressupostària
000.33600.7810002 del pressupost per a l'exercici 2021, per la línia de subvencions esmentada i es practicà
l'oportuna retenció de crèdit a l'esmentada partida.

S'acompanya a aquesta proposta  el  corresponent  projecte  de convocatòria  de subvencions  en règim de
concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es requereixen de conformitat amb l'article
23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).



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

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

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

Es  pot  entendre que  l'esmentada  funció  correspon  als  funcionaris  amb  habilitació  de  caràcter  estatal,
pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que ocupin en cada cas el
lloc d'interventor/a.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei
de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la
corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._

Vista  la  qual  cosa  es  proposa,  amb  la  corresponent  fiscalització  prèvia,  l'aprovació  (A)  de  la  despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de rehabilitació de façanes per import de 90.000
euros per edificis del casc antic i catalogats i 60.000 euros per edificis de la zona d'eixample, amb càrrec a les
partides  pressupostàries,  respectivament,  000.33600.7810001  i  000.33600.7810002,  del  Pressupost
Municipal per a l'exercici 2021, i es practicarà així mateix el corresponent document comptable.

Vist  l'informe del  Secretaria Municipal,  d'acord amb el  previst  a l'article 23 de la Llei  38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. 

II.- ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries aplicables són els
articles 4.1.c) i e), 22.2.q), 25.2.a) i 47.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 2 d'abril de
1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic  de les Corporacions Locals  de 28 de novembre de 1986,  el  cap de l'Àrea d'Urbanisme i
Habitatge i l’arquitecte municipal que subscriuen sotmeten el present Informe jurídic FAVORABLE, a resultes
del qual es formula la Proposta de Resolució que es sotmet a la consideració del president de la Comissió
Informativa d'Economia i Bon Govern, per tant, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions de l'any 2021 per a la
restauració i rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà d'Inca mitjançant dos línies, casc antic-
catalogats i eixample d'Inca que s'adjunten com annex 1.

Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.

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

Quart.  Que  es  publiquin  les  bases  objecte  d'aquesta  convocatòria  a  la  Base  de  Dades  Nacional  de
Subvencions (BDNS).



Cinquè. Que es publiqui un extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

El cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge, lletrat assessor Municipal. Carlos Mena Ribas.

Per la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de dia 22/02/2021, es va acordar
dictaminar  favorablement  l’anterior  informe-proposta  i  elevar-lo  a  la  consideració  del  Ple  ordinari  de
l’Ajuntament a celebrar el dia 25/02/2021. El batle i president de la Comissió Informativa d’Economia i Bon
Govern. Virgilio Moreno Sarrió”

“BASES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  DE  L'ANY  2021  PER  A  LA  CONSERVACIÓ,
RESTAURACIÓ  I  REHABILITACIÓ  DE  FAÇANES  DE  BÉNS  IMMOBLES  DEL  NUCLI  URBÀ  D'INCA
MITJANÇANT DUES LÍNIES, CASC ANTIC-CATALOGATS I EIXAMPLE

1. Normativa Bases Reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament d’Inca publicada en el BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016.

2. Finalitat

L'Ajuntament d'Inca vol estimular i fomentar la realització d'obres de restauració i rehabilitació de façanes, per
a  mantenir  en  bon  estat  de  conservació  dels  béns immobles,  allargant  així  la  vida  del  patrimoni  urbà  i
garantint la seguretat dels vianants, i com a mesura per a millorar la imatge de la ciutat.

L'objecte  de  les  presents  bases  és  fomentar  i  regular  les  ajudes  econòmiques  que  l'Ajuntament  d'Inca
concedirà durant l'any 2021 per a la restauració i/o rehabilitació de les façanes d'edificis, situats en el casc
antic i eixample de la ciutat d'Inca, mitjançant dos línies. No seran subvencionables els edificis situats a les
zones qualificades com a polígon i/o zona industrial i de serveis, així com els edificis destinats a equipaments
públics.

Es preveu diferenciar dos tipus de línies de subvenció i/o ajuda: 1) edificis situats a l’àmbit del casc antic i
catalogats i 2) edificis situats a la zona d'eixample. En aquest cas, les habitatges situats a l’àmbit del casc
antic i catalogats, tindran un percentatge superior d'ajuda, atès que aquestes es veuen afectades per la fitxa
ambiental H-004 del  Catàleg dels elements d’interès artístic, històric, ambiental i del patrimoni arquitectònic
del T.M. d’Inca, i presenten, en general, una major antiguitat i problemes de conservació. 

3. Objecte 

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de llicència i comunicacions prèvies
per realitzar obres de conservació, restauració i rehabilitació de façanes d'immobles ubicats dins el nucli urbà
d'Inca que es realitzin durant el termini comprés des del 1 de gener a 31 de desembre de 2021.   

Es consideren obres de conservació les destinades al  manteniment de totes les condicions estructurals i
elements del bé immoble en perfecte estat de salubritat i ornament exterior, i també tots aquells elements i
instal·lacions que es considerin en mal estat (balcons, baixants, fusteries, etc.), així com les estrictes obres de
manteniment (reparacions de referit o pintures, etc.).

Es consideren obres de restauració aquelles la finalitat de les quals és la de tornar al bé o una part d'ell a les
seves  característiques  originals,  científicament  conegudes,  tant  de  les  seves  estructures  com dels  seus
elements,  acabat i  decoracions, de manera que el  procés sigui  reconeixedor,  sense que s'admetin en el
procés  noves  aportacions  de  nou  disseny.  Comporta  la  utilització,  en  la  mesura  que  sigui  possible,dels
sistemes constructius i materials originals.



Es consideren obres de rehabilitació les que tenen per objecte la millora de les condicions d'habitabilitat i
estètica,  mantenint  en  tot  cas  les  característiques estructurals  del  bé  (estructura  portant)  i  els  aspectes
fonamentals de la seva tipologia.

4. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2021 a
la partida pressupostària 000.33600.7810001, per import de 90.000 €, per a edificis de l'àmbit del casc antic i
catalogats i 60.000€ a la partida pressupostària 000.33600.7810002 per a edificis de la zona d'eixample. 

De forma excepcional, en cas que el crèdit pressupostari d’alguna de les dues línies no fos suficie nt i abans
d’aplicar els criteris de prelació de les sol·licituds establerts a la clàusula sisena, es podrà, de forma motivada,
ampliar el crèdit d'una línia amb el crèdit sobrant de l'altra, si fos el cas, amb els requisits establerts a l'article
58 del RLGS. 

En tot cas el límit pressupostari màxim seran els 150.000€ consignats a les partides anteriorment citades.

5. Beneficiaris

La sol·licitud de la subvenció la realitzarà la propietat de l'immoble, tant si es tracta d'una o més persones
físiques, d'una societat mercantil, com d'una comunitat de propietaris. En aquest darrer supòsit caldrà, per
tant, que la comunitat estigui legalment constituïda. Les subvencions s'atorgaran a la propietat en el seu
conjunt, mai a títol individual.

No obstant això, no en poden ser beneficiaris:

• Qui incorri en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS.

• Qui,  en el  moment que l’òrgan instructor  de la convocatòria hagi  de fer  la proposta de resolució
definitiva, no estigui  al  corrent en el compliment de les obligacions tributàries i  amb la Seguretat
Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions de l'Ajuntament d'Inca.

• Qui disposi d'altres subvencions de l'ajuntament d'Inca per realitzar obres al mateix immoble.

6. Condicions

L’obtenció de la subvenció quedarà sotmesa al compliment de les següents condicions:

a) Han de ser façanes d'edificis d'habitatges de més de 40 anys d’antiguitat.

b) L'edifici ha de comptar amb els requisits legals d'ús i no ha d'estar en situació de fora d'ordenació.

c) Les façanes intervingudes han de donar a via pública; s'hi poden incloure les parets mitgeres visibles
les de la via pública.

d) Les obres objecte de subvenció han de disposar de les corresponents llicències administratives i/o
comunicació  prèvia,  i  hauran  de  complir  les  condicions  que  eventualment  imposi  l'Administració
competent en matèria de patrimoni.

e) Tant  l'acabat de les façanes,  com les fusteries exteriors  i  les baranes,  seran de característiques
similars a les originals.



f) Es considerarà la possible eliminació visual del cablejat existent en façana, avaluant el seu possible
soterrament o mitjançant gelosies o altres elements per a la seva integració.  

g) Els edificis que optin a aquestes ajudes s'hauran d'ajustar als criteris establerts a l'annex 0 d'aquestes
bases.

El  compliment  de  les  condicions  de  l'apartat  a),  b)  i  d)  s'haurà  d'acreditar  abans  del  pagament  de  la
subvenció. Aquestes condicions seran comprovades d'ofici per l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge. 

Totes les actuacions i  obres hauran de garantir  la  seva coherència  tècnica i  constructiva amb l'estat  de
conservació de l'edifici així com la seva efectiva contribució a la millora de les condicions d'ús, seguretat o
estètica exterior de l'edifici i l'adequació o supressió de parts o elements impropis de les façanes.

En qualsevol cas, quedaran excloses de l'àmbit de la subvenció regulada per les presents bases:

• Façanes d'edificis en situació de fora d'ordenació

• Obres que impliquin la demolició de la façana

• Actuacions que representin el buidat estructural o l'enderroc general del immoble en què es pretén
actuar

• Façanes d'edificis en els que s'hagi iniciat, resolt o no, un expedient d'infracció urbanística.

• Intervencions que mantinguin els aparells d'aire condicionat, antenes, conductes de fums o qualsevol
altre element d'aquest tipus situat a la façana o als balcons, incomplint el PGOU d'Inca. 

• Intervencions que suposin o mantinguin la col·locació d'estenedors oberts a la via pública.

No obstant això, no en poden ser beneficiaris:

• Qui incorri en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS.

• Qui,  en el  moment que l’òrgan instructor  de la convocatòria hagi  de fer  la proposta de resolució
definitiva, no estigui  al  corrent en el compliment de les obligacions tributàries i  amb la Seguretat
Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions de l'Ajuntament d'Inca.

• Qui disposi d'altres subvencions de l'ajuntament d'Inca per realitzar obres al mateix immoble

7. Quantia i criteris de concessió de la subvenció

1. La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació.

Les actuacions per a les quals se sol·liciti subvenció seran objecte de revisió i informe per part de la comissió
avaluadora, considerant-se cost de l’actuació, el  cost que determini aquesta comissió, sobre aquest valor
s’aplicarà el percentatge subvencionable d’acord amb els següents imports màxims:

- Del 60 % del cost de l’actuació subvencionada en el cas d'immobles inclosos a l'àmbit del casc antic, així
com a immobles inclosos en el catàleg de protecció del patrimoni del municipi d'Inca, aprovat definitivament
per la Comissió lnsular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, el 26 d'octubre de 2012
(BOIB núm. 176 de 27/11/2012), amb un màxim de 6.000,00 €. 



- Del 40 % del cost de l’actuació subvencionada, en el cas d'immobles situats en zona d'eixample, amb un
màxim de 4.000 €. 

2. La quantia de la subvenció tindrà com a límit màxim el crèdit consignat contemplat en les bases i  en
aquesta convocatòria i no podrà superar el percentatges indicats.

En cas que l'import global de les subvencions concedides excedeixi la dotació pressupostària contemplada en
la base tercera, la comissió qualificadora elaborarà una proposta de resolució per tal d'acomodar la quantia
global a la consignació pressupostària disponible, d'acord amb els següents criteris:

1. Seran objecte de valoració, per tal de mantenir la subvenció inicialment prevista:

a. La data de registre d'entrada

b. l'antiguitat de l'edificació

c. la recuperació de la configuració original de la façana de l'immoble

d. la recuperació d'elements de l'arquitectura tradicional, i la utilització de materials similars als originals

e. la intervenció en immobles que es trobin en un palès estat de degradació, evident i notori des de la via
pública

f. la intervenció en immobles amb façana a més d'un carrer.

g. la intervenció en immobles que hagin estat inclosos en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric d'Inca.

h. la intervenció en immobles que hagin estat declarats Bé d'Interès Cultural.

2. Seran objecte de valoració negativa, susceptible de minorar la quantia de la subvenció inicialment prevista:

a.  La  realització  d'intervencions  amb  tècniques  i  materials  o  elements  poc  avinguts  amb  l'arquitectura
tradicional.

b. La manca d'algun o de tots els elements especificats a l'apartat 1.

No obstant això, quan el crèdit pressupostari sigui suficient per satisfer-les totes, no cal aplicar els criteris
anteriors per establir un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits de la
convocatòria.

Així mateix, la Comissió Avaluadora, tindrà la potestat, en funció de les sol·licituds presentades i  la seva
qualitat, de proposar un prorrateig de la quantitat pressupostada entre totes les sol·licituds admeses de les
dues línies, en el cas que el nombre de sol·licituds superi aquesta quantitat.  

Per altra  banda,  també es podrà proposar  als  interessats,  amb la seva conformitat  prèvia,  que aquelles
sol·licituds amb data d'entrada més tardana, puguin passar a formar part de la propera convocatòria, tenint en
compte la seva data d'entrada i  amb caràcter prioritari  respecte a les noves sol·licituds que es presentin
durant la nova convocatòria. 

8. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i



reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajuts, subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per al
mateix  concepte,  sempre  que  el  total  dels  ajuts  o  subvencions  rebudes no  superi  el  cost  del  concepte
subvencionat.

El  fet  de  rebre  una  subvenció  implica  l’obligatorietat  de  dur  a  terme  el  concepte  subvencionat.  Per  tal
d’executar la totalitat del pressupost, la persona beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé
aportar-hi fons propis, d’acord amb el que s’estableix a la condició 21 (Justificació i pagament). 

9. Despeses subvencionables

1. D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions,
són despeses subvencionables aquelles:

a) EL pressupost d'execució material de les obres pel qual s'hagi obtingut llicència urbanística., sense la
necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten. Quan no
sigui necessari projecte tècnic, per tractar-se d'actes subjectes a comunicació prèvia o llicència sense
projecte, es prendrà com a referència el pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció. 

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

c) Que no superin el valor de mercat.

2. No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

a) Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.

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

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

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

e) Els impostos ni les taxes derivats de la obtenció de la llicència municipal d'obres. 

10. Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models
que incorporen aquestes bases però, en qualsevol cas, han de contenir les dades necessàries per identificar
correctament la persona sol·licitant. S'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

1. Model de sol·licitud de subvenció amb indicació de les dades de la finca i del sol·licitant, inclòs el número
de compte corrent als efectes de posteriors liquidacions (annex 1).

2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o del seu representant legal.



3. Si és el cas, documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual
actua el signant de la sol·licitud.

4. Acord de la comunitat de propietaris de sol·licitar l’ajut i de realitzar els treballs d'acord amb les normes i
ordenances municipals i les condicions de la convocatòria, si s'escau.

5. Documentació fotogràfica de l'edifici (generals de façanes i de detall dels elements on es pretén intervenir)
en l'estat previ a la intervenció.

6. Llicència, declaració responsable o comunicació prèvia d'obres. 

7. En cas que no sigui necessària la presentació de projecte redactat per tècnic competent, s'haurà d'aportar
la següent documentació:

- Plànol o croquis de l'estat actual

- Memòria amb descripció de les característiques de la façana de l'edificació existent, amb indicació de les
problemàtiques de l'estat  inicial  i  dels  materials  que el  conformen, així  com la  descripció  dels  materials,
acabats i colors de la proposta.

- Pressupost detallat per capítols, amb amidaments de cadascuna de les partides i oficis, i aplicació de preus
unitaris (s’entén que el pressupost presentat no du IVA si no s’hi recull res al respecte)

8. Declaració jurada d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

9. Declaració responsable de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per dur a terme les obres
objecte de la sol·licitud o, si és el cas, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o
concedides.

10. Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 2).

11. Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir  la  condició de beneficiari
assenyalades  en  els  apartats  2  i  3  de  l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions,  ni  haver  estat  mai  objecte  de  sancions  administratives  fermes,  ni  de  sentències  fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o
de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (annex
7).

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les bases i la convocatòria
corresponent.

11. Esmena de deficiències

Donat el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l'òrgan instructor n'ha de
requerir  la  rectificació  o  els  documents  que  hi  manquin.  Si  en  el  termini  de  10  dies  hàbils  la  persona
interessada no fa la  rectificació  reclamada o no presenta els  documents requerits,  l'Ajuntament,  després
d’haver pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb l'article 68 de la
Llei 39/2015.

12. Publicació de la convocatòria i de la seva resolució



La convocatòria i les bases que la regeixen i la resolució de la convocatòria s'han de publicar en la Base
Nacional de Subvenciones (BNDS), el BOIB i en la pàgina web de l'Ajuntament.

13. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar fins dia 31 de juliol de 2021, a
comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia hàbil caigués en
diumenge o festiu, el termini s'ajorna fins a l'hàbil següent.

Cal presentar-les en el registre general de l'Ajuntament o també es poden presentar en els llocs establerts a
l'article 16 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. 

14. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència
competitiva.

14.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les
bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB i a la pàgina web www.incaciutat.com.

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
BDNS, d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables  a  la  instrucció  i  la  resolució  del  procediment  de  concessió  de  subvencions  en  règim de
concurrència  competitiva  els  articles  18  al  22  de  l’Ordenança  general  reguladora  de  la  concessió  de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

14.2. Instrucció

La  instrucció  del  procediment  de  concessió  de  subvencions  correspondrà  a  la  Regidoria  d'Urbanisme  i
Habitatge.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els  informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les
normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que
per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació  de  les  sol·licituds  efectuades  conforme  als  criteris,  formes  i  prioritats  de  valoració
establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada, integrada per les
persones relacionades tot seguit:

Presidència:

1. La persona titular de la regidoria delegada d'Urbanisme i Habitatge o persona en qui delegui.

Vocals:

http://www.incaciutat.com/


2. Cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitage o persona en qui delegui.

3. Arquitecte tècnic Municipal o persona en qui delegui

Secretaria:

4. Administratiu/iva d’administració general (amb veu, però sense vot), o persona en qui delegui.

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe  que
ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge,
d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la
resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució
que s'elevarà a l'òrgan competent per resoldre la subvenció.

El termini per resoldre les sol·licituds de subvencions serà de dos mesos des de la seva presentació en el
registre general. En el cas de no resoldre en aquest termini, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada. 

La resolució definitiva serà notificada als beneficiaris en el termini de deu dies perquè comuniquin la seva
acceptació. S'entendrà acceptada si en aquest termini no s'expressa el contrari. 

15. Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern Local  ha d'adoptar  la corresponent  resolució en el  termini  màxim de dos mesos,  a
comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest
termini  sense  que  s'hagi  adoptat  la  resolució,  els  sol·licitants  poden  entendre  desestimades  les  seves
sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució amb tots els beneficiaris serà publicada a la pàgina web de l'Ajuntament el termini màxim de 10
dies  des  de  la  data  de  l'acord,  conforme  el  previst  a  l'article  45  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'  octubre  de
procediment administratiu comú.

No obstant això, l'òrgan competent per resoldre, si ho considera oportú, podrà realitzar la notificació de forma
personal. 

En cas de produir-se un cessament temporal de l'activitat o un descens del ritme de treball per causes de
força  major  no  imputables  al  contractista,  com  pot  ser  un  cessament  d'activitat  per  qualsevol  altra
circumstància similar o no previsible, aquest termini de no activitat quedarà descomptat del termini total de
realització  dels  treballs  concedint-se  una  ampliació  del  termini  d'igual  durada  al  cessament  produït,  una
vegada s'hagin esmenat els motius de causa major que van causar aquest cessament o disminució del ritme
normal dels treballs.

16. Modificació del projecte

La persona beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació del
projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i
s’han  de  formular  immediatament  després  de  l’aparició  de  les  circumstàncies  que  les  justifiquin,  i  s’han
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.



17. Acceptació

Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari l'accepti, sense reserves, amb les condicions amb les
quals  s'ha  concedit.  A aquests  efectes,  la  signatura  del  justificant  de  recepció  de  la  comunicació  de  la
subvenció és suficient, sempre i que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d'un mes. La no
acceptació comporta la revocació de la subvenció.

18. Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris de les subvencions objecte de la present convocatòria s'obligaran a complir  les següents
condicions:

1. Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar les dades i els documents que els siguin sol·licitats.

2. Començar i acabar les obres en els terminis previstos a la llicència o especificats a la comunicació prèvia.

3.  Exhibir  en la  façana de l'immoble objecte  de la  intervenció,  i  mentre  durin  les obres,  el  distintiu  que
proporcionarà l'Ajuntament, acreditatiu de la col·laboració municipal en el seu finançament, que s'ajustarà al
model inclòs a l'annex 3.

19. Termini de finalització de les obres

Les obres objecte de subvenció hauran d'estar acabades en el termini fixat a la llicència urbanística, o en el
termini especificat a la comunicació prèvia i, en tot cas, abans de 31 de desembre de 2021. 

20. Justificació i pagament de la subvenció

El termini de justificació de la subvenció concedida serà de dos (2) mesos des de la finalització del termini
objecte de la subvenció, comptadors des de l’endemà de dia 31 de desembre de 2021, és a dir, de dia 1 de
gener de 2022 a dia 28 de febrer de 2022.

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

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar:

1. Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la proposta tècnica presentada en el seu
dia (amb els materials,colors i acabats, etc.) i  d'acord amb la llicència d'obres municipal, i  si n'és el cas,
certificat del tècnic director de finalització de les obres.

2. Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures en correspondència amb el pressupost presentat
i justificació del seu pagament.

3. Fotografies de les façanes de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació.

4. El pagament de les despeses s'haurà de realitzar abans de dia 31 de desembre de 2021. 

L'acreditació  de la  despesa i  la  justificació  del  pagament  s'haurà de presentar  pel  total  de la  subvenció
concedida.

21. Revocació de la subvenció



Si la persona o entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les bases o en la normativa
sectorial de subvencions, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la LGS, o altera les condicions o
aspectes i característiques rellevants del projecte o comunicació prèvia que s’hagin pogut tenir en compte per
concedir l’ajuda, els òrgans competents de l'Ajuntament han de revocar la concessió de la subvenció. En
conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord
amb el que estableixen l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.

ANNEX 0

GUIA PER A OBRES DE RESTAURACIÓ I/O REHABILITACIÓ DE FAÇANES

OBJECTE

Aquesta guia de la rehabilitació pretén recollir una sèrie de recomanacions pels sol·licitants de subvencions
municipals per a la restauració i/o rehabilitació de façanes d'edificis al nucli urbà d'Inca.

Aquest document no és una guia exhaustiva, sinó orientativa de qüestions a tenir en compte tant a les obres
de conservació, restauració o consolidació, com per les obres de rehabilitació de les façanes dels immobles
que sol·licitin les ajudes.

CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

El sol·licitant que pretengui obtenir ajudes per realitzar les obres esmentades, haurà de complir les condicions
imposades  a  la  llicència  d'obres,  i  en  particular,  les  condicions  que  eventualment  imposi  l'Administració
competent en matèria de patrimoni.

Les solucions arquitectòniques projectades i  els  usos prevists  han de ser adients i  compatibles amb les
característiques tipològiques de l'edifici en el que s'intervé, i han de complir els paràmetres i usos permesos
en la normativa urbanística aplicable en cada cas.

Les obres que poden acollir-se a les ajudes són:

• Restauració  de  les  parts  de  la  façana  en  mal  estat  (arrebossats,  escrostonats,  sanejament
d'esquerdes, etc)

• Decapat i/o pintat de tota la façana

• Restauració d'elements escultòrics i ornamentals de façana que puguin considerar-se d'interès

• Reconstrucció o restitució d'elements deteriorats o desapareguts

• Neteja i tractament dels paraments petris

• Neteja i restauració dels elements de fusteria (portes, finestres, etc.)

• Neteja i restauració dels elements de serralleria (baranes, reixes, etc.)

• Eliminació dels aparells d'aire condicionat,  antenes, conductes de fums o qualsevol altre element
d'aquest tipus situat a la façana

• Substitució de baixants i canals de recollida d'aigües pluvials



• Eliminació del cablejat de la façana

CONDICIONS DE CARÀCTER PARTICULAR

La composició i acabat de materials de les façanes seguirà els següents criteris:

Les obertures s’ordenaran segons els eixos verticals de composició.

En  les  restauracions,  les  fusteries  exteriors  seran  de  característiques  similars  a  les  originals.  En  les
rehabilitacions, les fusteries i persianes seran de fusta o d’alumini, amb els colors tradicionals de la zona. Les
persianes seran de llibret mallorquí alineades a façana i fixades amb galfons i sense bastiments. No s’admet
la fusteria exterior en PVC.

En les restauracions, les baranes exteriors seran de característiques similars a les originals.

No s’admeten els aplacats ni els emmarcats amb pedra aplacada irregular i/o amb acabats brillants.

L'acabat de les façanes serà de característiques similars a les originals. A les restauracions, es recomana
morter de calç o pintura al silicat damunt arrebossat de calç.

Els rètols publicitaris o anuncis no sobresortiran del pla de façana més de 6 cm, i s'han de situar dins de
l'espai de les pròpies obertures. No s'admeten rètols a les baranes dels balcons dels edificis.

Es considerarà la possible eliminació visual del cablejat existent en façana, avaluant la possibilitat del seu
soterrament o mitjançant la seva integració. 

Les parets mitgeres s'acabaren amb el mateix material i color que les façanes.

No es permeten els aparells de refrigeració o aire condicionat visibles des de l'exterior. S'admeten els que,
sense sobresortir del pla de façana, estiguin integrats compositivament dins dels buits existents i protegits
visualment, sense produir distorsions estètiques.

Queda prohibit qualsevol abocament o desguàs a la via pública.

Tots els conductes i traçats d'instal·lacions privades (telefonia, calefacció, climatització, aigua, televisió, etc.)
aniran per l'interior de l'edificació o encastats.

Els conductes de fums estaran sempre ocults des de la via pública, i sobresortiran de la coberta el mínim
necessari per al seu funcionament correcte.

Les antenes de televisió, telefonia o similars no poden estar adossats a façana ni situats als balcons. Es
recomana la instal·lació d'antenes col·lectives a coberta, ubicades de tal manera que la seva percepció visual
des de la via pública sigui la mínima possible.

No es permet la col·locació d'estenedors oberts a la via pública.”

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

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

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I MODEL DE CIUTAT PER A LA
NOVA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL PGOU



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

”Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per la nova aprovació provisional de
la modificació puntual núm. 3 del PGOU

INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i  Habitatge i  lletrat assessor Municipal en
relació a la nova aprovació provisional per esmena de les deficiències detectades per la CIOTU, en relació a
la Modificació Puntual núm. 3 del PGOU d’Inca consistent en el canvi de qualificació d'eixample a espai lliure
públic per dur a terme l'ampliació del sistema general espai lliure públic (SGELP-11, zona verda interior),
perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.

I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació Puntual núm. 3 de PGOU d’Inca, relativa al canvi de
qualificació de zona d’eixample a espai lliure públic i nou equipament, en resulten els Antecedents de fet
següents: 

1.-  La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el
dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla
Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va
ésser dia 27/10/2012. 

2. Des del planejament de l'any 1987 i, ara també al vigent PGOU de 2012, la parcel·la situada al carrer Artà
núm. 11, està classificada com a sòl urbà i qualificació de zona d’eixample (EI) i espai lliure públic (ELP 11).
En concret, la zona destinada a zona d’eixample se situa a la façana del carrer d’Artà, mentre que l’espai lliure
públic es situa a l'interior de la illeta. 

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

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

3.  La  modificació  puntual  en  qüestió  va  ésser  encarregada a  l'arquitecte,  Jaume Luis  Salas,  mitjançant
contracte administratiu menor, el qual va lliurar la documentació a l'Ajuntament, després de diferents reunions
amb les serveis tècnics i jurídics municipals. 

4. Per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 26/01/2017, es va aprovar inicialment la proposta de
Modificació puntal en qüestió, incorporant, juntament a l’augment d'espai lliure públic, un nou equipament
administratiu (SGELP-11/AD-13). 

Així mateix, es va considerar que la present Modificació puntual tenia la condició de modificació no estructural
atès que, a pesar d'afectar a un sistema general d'espai lliure públic dins sòl urbà, les característiques de la
mateixa tenien poca incidència dins l'estructura general del territori.

5. La present proposta de Modificació puntual va estar sotmesa a informació pública per un termini de 45 dies,
mitjançant anuncis en el  BOIB, diari de major difusió de la CAIB I a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Durant aquest termini s'han presentat dues al·legacions, una per l'entitat Endesa Operaciones y Servicios
Comerciales, S.L. i una altre pel Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, les qual seran analitzades a les
consideracions jurídiques. 



6. En data de registre de sortida 10/02/2017, es va remetre al Departament de Territori i Infraestructures del
Consell  de  Mallorca  la  documentació  relativa  a  la  Modificació  puntual,  als  efectes  d'emetre  l'informe
corresponent.

7. En data de 21/03/2017 va tenir entrada l'informe del Departament de Territori i Infraestructures del Consell
de Mallorca, en el qual es considera que la present modificació afecta determinacions de caràcter estructural,
com és, entre altres, la definició dels sistemes generals d'espais lliures públics, considerant, per tant, que
l'aprovació definitiva correspon al Consell Insular de Mallorca, d'acord amb el que estableix l'article 53.1 de la
LOUS i l'article 153.2 del Reglament general.

Per altra banda, s’analitza el contingut de la Modificació, on s'estableix una sèrie d’observacions, les quals
analitzarem a les consideracions jurídiques. 

8.  Per  part  de  l'equip  redactor  i  el  serveis  tècnics  municipals,  com  a  conseqüència  de  l'informe  del
Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, es plantejar l'eliminació de l'equipament
d'ús administratiu i, en conseqüència, esmena la proposta en aquest sentit. 

9.  Presentada  per  l'equip  redactor  la  proposta  de  Modificació  puntual  rectificada  amb  l’eliminació  de
l'equipament d'ús administratiu dins l'espai lliure públic (SGELP-11, zona verda interior), es va remetre a la
Comissió  de  Medi  Ambient  de  les  Illes  Balears,  en  data  de  registre  d'entrada  19/06/2017,  la  proposta
esmentada als efectes del seu pronunciament si ha d’estar sotmesa a tramitació ambiental estratègica, de
conformitat amb el que disposa l'article 9.5 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost d'avaluació ambiental de les Illes
Balears.

10. En data de registre d'entrada de 12/07/2017, es va remetre per la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears,  resolució  de dia  4/07/2017 del  seu president,  on  es declara  que no està  sotmesa a tramitació
ambiental estratègica el projecte i/o proposta de la Modificació puntual núm. 3 en qüestió.   

11. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 5/09/2019, es va aprovar provisionalment la Modificació
puntual  i  es va remetre  la  documentació  a  la  Comissió  Insular  d'Ordenació  del  Territori  i  Urbanisme del
Consell de Mallorca, per a la seva aprovació definitiva. 

12. En sessió de dia 31/07/2020, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, va emetre acord
manifestant la necessitat d'esmenar deficiències relatives als següents punts: 

- Manca ajustar la valoració al que determina el títol V, sobre valoracions de Reial decret legislatiu 7/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbans, així com a les disposicions
del Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl,
en especial manca adjuntar l'estudi de mercat i la delimitació de la zona espacial homogènia esmentats a la
memòria tals que recolzin les dades i valors de repercussió utilitzats en l'estudi econòmic. 

- S'ha d'incloure en la cartografia d'ordenació de la modificació els plànols de les servituds aeronàutiques
assenyalats per la Direcció General d'Aviació Civil en el seu informe de 5 de juny de 2016. 

13.- Per par de l'equip redactor s'ha procedit a l'esmena de les deficiències esmentades, incorporant un nou
estudi i/o informe de valoració de l'àmbit objecte de la Modificació, així com la incorporació a la documentació
dels plànols relatius a les servituds aeronàutiques. 

14.- Per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 27/11/2020, es va acordar   reparar les deficiències
expressades a l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, adoptat
en sessió ordinària de 31/07/2020, incorporant les oportunes correccions a la documentació de l’expedient de
la proposta de Modificació puntual núm. 3 consistent en el canvi de qualificació d'eixample a espai lliure públic
per dur a terme l’ampliació del sistema general espai lliure públic (SGELP-11, zona verda interior) i resoldre de



nou les al·legacions presentades durant el termini d'informació pública, en el sentit expressat en el present
informe-proposta de la Modificació puntual núm. 3 del PGOU d'Inca. 

Així  mateix,  es va  sotmetre  a  un  nou termini  d’informació  pública  de  trenta  dies  la  documentació  de  la
Modificació, mitjançant al  seva publicació en el  BOIB, un diari  de major  difusió i  a la seu electrònica de
l’Ajuntament, procedint a la notificació personal de l’entitat ENDESA i el  Col·legi d’Arquitectes de les Illes
Balears. 

15.-  Durant  el  termini  d’informació  pública  es  va  presentar  una  única  al·legació  per  part  de  l’entitat
Edistribución  Redes  Digitales,  SLU,  abans  Endesa  Operaciones  y  Servicios  Comerciales,  S.L  que  a
continuació es procedirà al seu anàlisis i resolució. 

Fonaments de dret 

Primer.-  Esmena  de  les  deficiències  determinades  per  la  Comissió  Insular  d'Ordenació  del  Territori  i
Urbanisme, en sessió de dia 31/07/2020. 

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

Aquest  estudi,  ha  implicat  una  correcció  de  la  valoració  inicial  de  la  Modificació,  la  qual  es  va  adoptar
conforme a informe tècnic de l'any 2006. 

L'estudi,  ara incorporat,  s'ajusta a la realitat  dels valors vigents,  als  efectes d'expropiació, conforme a la
normativa de valoració del sòl esmentada. 

Segona.- Tràmit avaluació ambiental estratègica. 

En relació amb aquesta qüestió, com hem exposat als antecedents de fet, s'ha emès resolució de la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears, on es resolt no sotmetre la Modificació puntual en qüestió, a avaluació
ambiental  estratègica de  conformitat  amb el  que disposa l'article  9.5  de la  Llei  12/2016,  de 17 d'agost,
d'avaluació ambiental de les Illes Balears, atès que es tracta d'una modificació puntual d'escassa entitat i que
no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient. 

Tercera.- En quant a les al·legacions presentades durant el període d'informació pública. 

·         Al·legacions presentades per l'entitat Edistribución Redes Digitales, SLU, abans Endesa Operaciones y
Servicios Comerciales, S.L: 

1.- Es discuteix la valoració establerta a la Modifica puntual, considerant que no s’han aplicant els criteris
correctes previst a la legislació en matèria de valoració. 

3.- Que en relació amb la viabilitat econòmica de la Modificació, considera que s’ha de corregir, atès que no
s’ha dut a terme conforme als criteris de la legislació urbanística i, per tant que es corregeixi el cost econòmic
de les actuacions previstes. 

Vistes les al·legacions correspon la seva desestimació, en base a les següents consideracions: 



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

Així mateix, també serà aplicable el Text refós de la Llei de sòl, com a normativa bàsica. 

Cal  recorda  que  la  memòria  de  la  Modificació  s’expressa  de  forma clara  que  l'actual  espai  lliure  públic
(SGELP-11), delimitada des de l'aprovació del PGOU de 1987, necessita una solució de connexió amb els
diferents espais lliures (ELP-12), el centre de la ciutat i millorar la mobilitat i visual d'aquest espai, atès  que
l'actual delimitació de la zona verda i/o espai lliure públic objecte de modificació, presenta una barrera visual i
de connexió, com hem dit, com a conseqüència del solar residencial que es situa al límit del carrer Artà.   

Amb la proposta de modificació, sense cap dubte, es millora l'espai públic, en el seu conjunt, de la ciutat i
s'evita l'edificació enfront del carrer Artà amb la possibilitat de realitzar un edifici de tres altures amb 16 m de
profunditat edificable, edifici que suposaria un mur enfront el desenvolupament de la zona verda (ELP-11)   i la
interconnexió des diferents espais públics de la ciutat. 

Així per tant, la totalitat de la superfície dels terrenys, en l’actualitat propietat de l’entitat   Edistribución Redes
Digitales, SLU, passen a tenir la consideració de zona verda i/o espai lliure públic. 

L’actuació urbanística que ha d'executar el sistema general d'espai lliure públic, d'acord amb els terminis que
preveu el planejament general, tal i com estableix la fitxa del programa d'actuació, es tracta d'una actuació
aïllada dins sòl urbà, per tant, la seva execució es durà mitjançant expropiació, en el termes que preveu la
legislació urbanística vigent (ara la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears i el
Reglament general de la LOUS, així com la Llei d'expropiació forçosa. 

En tot cas, fins que no estigui aprovada la Modificació puntual i, en conseqüència, l'aprovació de la fitxa del
programa d'actuació de la zona verda i/o espai lliure en qüestió (ELP-11), no correspon dur a terme cap
actuació i/o instar l'expropiació, en el seu cas. 

2.- Sobre la valoració dels terrenys i la seva viabilitat econòmica.  

Com ja varem explicar i resoldre a les anteriors al·legacions, la valoració dels terrenys que són objecte de la
present Modificació, mitjançant la qual s’amplia la zona verda (ELP-11), és a dir, 435 m2, sense perjudici de la
correcció d'errada material respecte a la superfície ja existent passant de 4.031 m2 a 4.085 m2.

No obstant això, a requeriment  del  Consell  de Mallorca es tornar a realitzar  la valoració dels  terrenys a
l’informe de sostenibilitat  econòmica i  a l’estudi econòmic financer,  aplicant els criteris i  valors que s’han
utilitzat en les darreres expropiacions realitzades per l’Ajuntament i,  tot  conforme,  a les disposicions que
preveu el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i
rehabilitació urbana, així com el Reglament de valoracions  que desenvolupa la llei esmentada. 

En aquest sentit, es fan dos valoracions, una relativa als 4.085 m2 que ja existien com a zona verda al PGOU
de 1987 i un altre respecte als 435 m2 que ara amplien la zona verda amb la present MP, en tot cas, els
criteris aplicables són els mateixos atès la seva classificació de sòl urbà i qualificació d’eixample, no tenint
rellevància, a efectes de valorar els terrenys, la seva condició de zona verda i/o espai lliure públic, atès que
s’utilitza el mètode de repercussió del sòl de l’àmbit (àmbit espacial homogeneïtzació), càlcul aprofitament mig
i amb el corresponent estudi de mercat. 

Aquesta qüestió queda perfectament justificada als punts 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3, 3.3.4. 3.3.5 i 3.3.6 de la Memòria
esmenada de la MP. 



Per tant, l’Ajuntament, en compliment del requeriment i/o deficiència establerta pel Consell de Mallorca, ha
refet la valoració aplicant la metodologia que preveu la normativa en matèria de valoració, tenint en compte el
preu/m2 aplicable a les darreres expropiacions municipals i realitzant el corresponent estudi de mercat. 

Finalment, quant a l’al·legació relativa a la viabilitat econòmica de l’actuació, es tracta d’una mera afirmació
sense motiva aquesta qüestió. En tot cas, reiteram que la MP queda justificada a l’informe de sostenibilitat
econòmica i a l’estudi econòmic financer la viabilitat de l’actuació, tenint en compte el pressupost municipal i
la seva capacitat econòmica. 

Hem de recordar que l’actuació comporta dues fases, primer l’expropiació i desprès l’execució de la zona
verda, fases que es faran en temps diferenciats i en diferents anys pressupostaris. 

Cinquè.- Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.

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

2.- Els articles 53.1 i 54.6 de la LOUS i els articles 153.2, 155 i 157 del Reglament general de la LOUS per a
l'illa de Mallorca, regula la tramitació i  competència per a l’aprovació del planejament. En el cas que ens
ocupa atès que es tracta d’una modificació de determinacions estructural,  la  competència  per a  la seva
aprovació definitiva correspon al Consell de Mallorca. 

Per altre banda, atès que les modificacions introduïdes com a conseqüència de les deficiències determinades
per  la  Comissió  Insular  d'Ordenació  del  Territori  i  Urbanisme,  poden  tenir  caràcter  substancial  dins  la
Modificació, es considera adequat, conforme a l'article 54.3 de la LOUS, sotmetre de nou a informació pública
la documentació amb la incorporació de les esmenes, considerant que serà d'un mes, atès que les esmenes
introduïdes no tenen afecció ambiental i, per tant, aquest tràmit ja ha estat superat.  

3.- També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66  de la llei esmentada i els articles 171 i següents del
Reglament,  respecte a  la seva formació,  conveniència,  oportunitat  i  publicitat,  executivitat,  obligatorietat  i
declaració d’utilitat pública.

4.- Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 50 de la LOUS i articles 138, 139 i 140 del
Reglament general. 

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

En aquest sentit, ha resolt la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, mitjançant resolució del seu
President de data 4/07/2017.   

6.- També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret-legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes que tenen el caràcter de normativa
bàsica i tenen efecte sobre els instruments d'ordenació territorial i urbanístic (art. 22).  

7.- D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 2
d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del



Govern Local, quant a la tramitació dels instruments de planejament serà necessari el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

II.- ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries aplicables són els
articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 2 d'abril de
1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de novembre de 1986, el Lletrat municipal que subscriu
sotmet  el  present,  Informe-Proposta  a  la  FAVORABLE  a  la  consideració  del  president  de  la  Comissió
Informativa d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE,
òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d'informació pública, en el sentit expressat en el
present informe-proposta de la Modificació puntual núm. 3 del PGOU d'Inca. 

2.-  APROVAR DE FORMA PROVISIONAL la  documentació  de l’expedient  de la  proposta  de Modificació
puntual núm. 3 consistent en el canvi de qualificació d'eixample a espai lliure públic per dur a terme l’ampliació
del sistema general espai lliure públic (SGELP-11, zona verda interior) incorporant les oportunes correccions
de l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, adoptat en sessió
ordinària de 31/07/2020. 

3.-  ELEVAR la  documentació  en  qüestió  a  la  Comissió  Insular  d’Ordenació  del  Territori  i  Urbanisme del
Consell de Mallorca, a efectes de la seva aprovació definitiva.

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

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a
favor  del  grup municipal  de Socialistes  d'Inca,  el  grup municipal  de Més per  Inca,  el  grup municipal  de
Proposta per les Illes i el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; dos (2) vots en contra del
grup municipal d’Independents d'Inca; i sis (6) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular, el grup
municipal de Vox-Actúa Baleares i el grup municipal d’Unides Podem.

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

9. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, EL PARTIT POPULAR, INDEPENDENTS
D’INCA, MÉS PER INCA, PI PROPOSTA PER LES ILLES, CIUDADANOS I UNIDAS PODEMOS
AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ DE 2021, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la seva inclusió dins
l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

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

"El Dia Internacional de la Dona neix arran de diferents activitats i moviments obrers a principis del segle XX a
Amèrica del  Nord  i  Europa.  Des de  llavors,  aquest  dia  ha adquirit  una dimensió  mundial  i  el  moviment
internacional de les dones, enfortit per les conferències de les Nacions Unides sobre la dona, ha ajudat al fet
que la seva commemoració ofereixi l’oportunitat d’incrementar el suport als drets i la participació de les dones.

Aquest darrer any, el món sencer ha viscut situacions impensables. La COVID-19 i  els seus efectes han
afectat a tota la població, tant a nivell econòmic com a nivell social i emocional. No obstant, les desigualtats
entre homes i dones segueixen essent vigents a tots els àmbits de la vida i, fins i tot, s'han fet més notables a
causa de la pandèmia. 



Segons l'estudi desenvolupat per l'Observatori Social de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, segueixen
essent les dones les que dediquen més temps a les tasques relacionades amb la cura dels fills i filles, a la
cuina, a l'atenció de a persones dependents, a la gestió de les compres o a les tasques de neteja. Durant els
mesos de confinament aquesta càrrega de feina s'ha incrementat. Les dones que s'han vist afectades per el
teletreball han tengut dificultats a l'hora de destriar l'espai productiu del reproductiu, implicant un increment de
les càrregues de feina en ambdós espais. A més, les dones que tenien un contracte fixo-discontinu, temporal
o a mitja jornada abans del confinament s'han vist més afectades per acomiadaments. Aquesta sobrecàrrega
d'activitats domèstiques durant el confinament, està relacionada amb un augment de l'estrès, el cansament, la
inquietud i la tristesa manifestada per les dones. 

Per altra banda, el confinament va esdevenir un factor de risc per a les dones que conviuen amb el seu
agressor. Només els mesos entre gener i octubre del passat 2020, el nombre de trucades realitzades quasi
assoleixen al registrat anys anteriors. En aquest sentit,les telefonades realitzades al 016 experimenten una
baixada entre gener i febrer, però una pujada entre febrer i març i no es dóna un decreixement fins al mes de
maig.

No podem oblidar, dins la dimensió de la violència masclista i en el context de la COVID-19, la situació de les
persones que se dediquen al treball sexual, en la seva gran majoria, dones. Les treballadores sexuals són les
més invisibilitzades dins de l’economia informal, fet que genera que s’invisibilitzin les seves necessitats: no
poden acollir-se a un ERTO, ni tampoc al cessament temporal de l’activitat; el teletreball és una modalitat
descartada i si no fan serveis, no cobren, limitant els seus recursos de vida.

Sabem que les polítiques públiques de igualtat són l’instrument per millorar, no només les vides de les dones,
sinó de tota la ciutadania, perquè quant avancen les dones, avança la societat i la democràcia.

Com a institució Pública més propera a la ciutadania i amb les competències necessàries en la matèria, hem
d’actuar en benefici  d’aquesta  igualtat  d’oportunitats  i  vertebrar  les nostres accions com Ajuntament  baix
aquest eix.

Aprovant aquesta proposta ens comprometem a continuar treballant per la visibilització i empoderament de
les dones.

Acords:

PRIMER. L’Ajuntament d’Inca es compromet a continuar implementant el Pla d’Igualtat intern i el Pla d’Igualtat
municipal  per  tal  d’integrar  de forma activa i  transversal  el  principi  d'igualtat  d’oportunitats  entre  dones i
homes, en el desenvolupament de totes les seves accions i  decisions. Així mateix l’Ajuntament d’Inca es
compromet a avaluar i realitzar millores, tant en el Pla d’Igualtat intern com en el Pla d’Igualtat municipal de
manera periòdica, en coordinació amb institucions públiques supramunicipals i amb les entitats amb activitat
en el municipi d’Inca per tal d’anar actualitzant-se a la realitat.

SEGON. L’Ajuntament d’Inca es compromet a ser una Institució de lluita activa contra la violència de gènere,
una de les majors desigualtats que pateixen les dones. Així seguint amb aquest Compromís reforçarem els
recursos  econòmics  i  humans  destinats  al  desenvolupament  de  polítiques  d’igualtat  actives,  integrals  i
participatives, posant especial atenció en dones migrants i en situació de vulnerabilitat. Per assolir-ho, tot el
personal  públic  accedirà  a  formació  contínua  que  el  permetrà  prevenir,  detectar  i  atendre  les  diferents
necessitats per corregir desigualtats estructurals dins de les seves pròpies competències professionals. Així,
amb  aquesta  formació,  ens  comprometem al  bon  tracte  per  part  del  personal  de  tota  la  corporació  i  a
minimitzar la violència institucional.

TERCER. L'Ajuntament d'Inca es compromet a tenir en compte en les seves accions les noves situacions de
vulnerabilitat  derivades  de  la  COVID-19.  Impulsant  el  debat  social  dels  ciutadans,  dins  de  les  pròpies
competències, que possibiliti el canvi de model que genera desigualtat i precarietat.



QUART. L’Ajuntament d’Inca es compromet a desenvolupar plans d’inclusió laboral i polítiques encaminades
la formació i  educació de totes les dones, i  facilitar la seva plena integració en el mercat laboral, per tal
d’evitar que la prostitució sigui l’únic camí per aconseguir la seva independència econòmica. Així mateix, es
durà a terme un pla d’actuació des dels Serveis socials de l’Ajuntament per tal d’ajudar a la detecció de casos
de dones en risc d’explotació sexual i es col·laborarà activament amb les forces i cossos de seguretat en la
lluita contra les màfies del tràfic de dones, que utilitzen la prostitució com a forma extrema de violència contra
les dones.”

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat: denou (19) vots a
favor  del  grup  municipal  de  Socialistes  d'Inca,  el  grup  municipal  del  Partit  Popular,  el  grup  municipal
d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per Inca, el grup municipal de Proposta per les Illes, grup
municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i  el  grup municipal d’Unides Podem; i  dos (2) vots en
contra del grup municipal de Vox-Actúa Baleares.

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

10. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, EL PARTIT POPULAR, MÉS PER INCA,
VOX, EL PI – PROPOSTA PER ILLES, CIUDADANOS I UNIDAS PODEMOS A FAVOR DE LA
VACUNACIÓ DE LA NOSTRA POBLACIÓ DAVANT LA COVID-19

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la seva inclusió dins
l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

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

”A hores d'ara, i un cop més davant de la COVID-19, tots els grups municipals que formam part d’aquest
Ajuntament (PSIB-PSOE, PP, INDI, VOX, Més per Inca, PI, Cs i UP) volem manifestar la nostra unió amb
aquesta declaració institucional per promoure la vacunació de la nostra població com la mesura sanitària més
efectiva, urgent i segura per a la protecció enfront de la pandèmia.

S’ha complert un any d’ençà de la detecció dels primers casos de COVID-19 a Espanya; un any en què
l'expansió creixent del virus dins i fora de les nostres fronteres ha provocat que arribàs a tots els països del
món, a tots els continents, sense excepció i de manera imparable.

La COVID-19, a causa de la seva alta capacitat d'infecció entre les persones, la seva propagació mitjançant
hostes asimptomàtics i la seva facilitat de transmissió per via aèria pels aerosols que generam, ha superat
tots els controls de seguretat establerts a fronteres i aeroports.

Després  d'un  any,  la  investigació  i  la  ciència  encara  continuen  treballant  sense  descans  per  tal  de
desenvolupar els tractaments i medicaments més eficaços possibles contra la malaltia. Ara per ara, però,
segueixen sense ser 100 % efectius, i per això cada nova onada de contagis col·lapsa el nostre sistema
sanitari i provoca xifres inassumibles (que en un altre context podrien semblar increïbles) de morts diaris, que
es comptabilitzen per milers arreu de tot el món.

Per tant, avui dia, les esperances de la nostra societat es dipositen en l'evolució de les campanyes mundials
de vacunació que ja s'han iniciat amb les primeres vacunes desenvolupades pels laboratoris d'universitats i
indústries farmacèutiques en un temps rècord. La vacunació ha de sustentar-se en els principis de llibertat
personal, d'igualtat entre els habitants de la nostra ciutat i de garantia dels drets fonamentals, inclòs el de la
intimitat i protecció de les dades de caràcter personal. 

En aquests moments s'està lliurant una carrera contra rellotge entre la capacitat dels governs de coordinar
aquestes campanyes de vacunació amb l’objectiu de ser capaços de vacunar un percentatge suficient de la
població mundial per frenar la propagació de la malaltia, i la capacitat de mutació del virus de generar noves



variants immunes a les noves vacunes desenvolupades pels laboratoris d'investigació.

La  letalitat  d'aquest  virus  per  als  grups  de  més  risc,  amb  patologies  mèdiques  prèvies  i/o  d’edats  més
avançades, és cada vegada més alta, i colpeja d'una manera extremadament greu i cruel els nostres majors.
Això ens obliga a respondre amb rapidesa i decisió davant de la COVID-19.

Es tracta d’una generació que ja ha hagut de superar en èpoques anteriors els durs cops de les guerres
mundials  i  civils  i  les  conseqüències  de  les  postguerres  amb  escassetat  d'aliments  i  béns  de  primera
necessitat, tocs de queda i aïllaments.

El  compromís  i  el  deute  històric  que  la  nostra  societat  té  amb  aquesta  generació,  així  com  la  seva
vulnerabilitat davant d'aquesta malaltia, és el que ha determinat que siguin precisament ells i els professionals
sociosanitaris que els cuiden els primers a ser vacunats en l'estratègia de vacunació dissenyada en àmbit
estatal i duita a terme en totes les autonomies.

Per tot això, els grups municipals que formam la corporació de l'Ajuntament d’Inca manifestam mitjançant
aquesta declaració institucional el següent:

PRIMER. Que la vacunació és segura i que les campanyes de vacunació realitzades pel Govern de les Illes
Balears, així com les vacunes que s’utilitzen enfront de la COVID-19, són segures per a la població i es
realitzen i subministren en les condicions sanitàries necessàries per al seu correcte control i administració.

SEGON. Animam tota la població de la nostra localitat  a vacunar-se segons l'ordre de prioritat  de grups
establert en les estratègies de vacunació, per protegir la seva salut i protegir els altres enfront de la COVID-
19.

TERCER. Tots els grups municipals ens comprometem a respectar aquesta prioritat de grups de vacunació
establerta i a vetllar perquè es compleixi i es respecti sense excepcions.

QUART. Instam la Comunitat Europea, el Govern de l’Estat i el  Govern de les Illes Balears a establir els
canals de coordinació i col·laboració necessaris perquè tot el procés i l'estratègia de vacunació aprovada es
duguin a terme amb la major velocitat, seguretat i transparència possibles.

CINQUÈ. Reclamam l'optimització i el reforç de tots els recursos sanitaris públics disponibles, així com la
coordinació amb els recursos sanitaris privats, per atendre les campanyes de vacunació com una qüestió
d'estat prioritària dins de l'actual estat d'alarma aprovat pel Congrés dels Diputats, per tal que puguin realitzar-
se en el màxim nombre d'espais possibles, atenent un major nombre de població i sense interrupcions durant
els caps de setmana.                                                                                               

SISÈ. Posam a disposició del Govern de les Illes Balears tots els nostres recursos i logística municipal per
col·laborar en les pròximes campanyes de vacunació i en les noves proves de tests de cribratges massius
que es programin a la nostra població.

SETÈ. Sol·licitam a tota la nostra població el màxim respecte i  compliment de les mesures de prevenció
sanitàries establertes i aprovades pels diferents governs estatal, autonòmic i municipal per aconseguir frenar
la propagació i el contagi de la COVID-19.

VUITÈ. Volem traslladar el nostre condol més sincer a totes les famílies dels veïns i veïnes que han mort a
causa de la pandèmia durant les diferents onades de propagació de la COVID-19, així com tot el nostre ànim
per  als  pacients  ingressats  que  es  troben  lluitant  en  aquests  moments  a  les  plantes  dels  hospitals  per
recuperar-se d'aquesta malaltia.

NOVÈ. Finalment, volem destacar i agrair tota la feina desenvolupada una vegada més i de forma incansable



per tots els professionals sanitaris des dels serveis d'Atenció Primària fins a les UCI hospitalàries."

La Sra. Pons, del grup municipal Socialistes d'Inca, proposa que s'elimini el grup municipal d’Independents
d'Inca del primer paràgraf de la Moció i intercanviar l'ordre dels grups municipals de Més per Inca i Vox-Actúa
Baleares.

També proposa substituir  el  desè paràgraf pel següent:  "Per tot això, els grups municipals de Socialistes
d'Inca, Partit Popular, Més per Inca, Vox-Actúa Baleares, Proposta per les Illes, Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía i Unides Podem manifestam el següent."

El Sr. Gili, en representació del grup municipal del Partit Popular, proposa afegir al final del punt núm. 9 dels
acords el següent text: "de la sanitat pública i privada".

Finalitzades les intervencions se sotmeten a votació les tres esmenes proposades i  n'esdevé el  següent
resultat: unanimitat (21).

Seguidament se sotmet a votació la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: denou (19) vots a favor
del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal del Partit Popular, el grup municipal de Més per
Inca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal d’El Pi – Proposta per les Illes, el  grup
municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  i  el  grup  municipal  Unides  Podem;  i  dos  (2)  vots
d'abstenció del grup municipal d’Independents d'Inca.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del següent contingut literal:

"A hores d'ara, i un cop més davant de la COVID-19, els grups municipals PSIB-PSOE, PP, Més per Inca,
VOX,  PI,  Cs  i  grup  municipal  Unides  Podem  volem  manifestar  la  nostra  unió  amb  aquesta  declaració
institucional per promoure la vacunació de la nostra població com la mesura sanitària més efectiva, urgent i
segura per a la protecció enfront de la pandèmia.

S’ha complert un any d’ençà de la detecció dels primers casos de COVID-19 a Espanya; un any en què
l'expansió creixent del virus dins i fora de les nostres fronteres ha provocat que arribàs a tots els països del
món, a tots els continents, sense excepció i de manera imparable.

La COVID-19, a causa de la seva alta capacitat d'infecció entre les persones, la seva propagació mitjançant
hostes asimptomàtics i la seva facilitat de transmissió per via aèria pels aerosols que generam, ha superat
tots els controls de seguretat establerts a fronteres i aeroports.

Després  d'un  any,  la  investigació  i  la  ciència  encara  continuen  treballant  sense  descans  per  tal  de
desenvolupar els tractaments i medicaments més eficaços possibles contra la malaltia. Ara per ara, però,
segueixen sense ser 100 % efectius, i per això cada nova onada de contagis col·lapsa el nostre sistema
sanitari i provoca xifres inassumibles (que en un altre context podrien semblar increïbles) de morts diaris, que
es comptabilitzen per milers arreu de tot el món.

Per tant, avui dia, les esperances de la nostra societat es dipositen en l'evolució de les campanyes mundials
de vacunació que ja s'han iniciat amb les primeres vacunes desenvolupades pels laboratoris d'universitats i
indústries farmacèutiques en un temps rècord. La vacunació ha de sustentar-se en els principis de llibertat
personal, d'igualtat entre els habitants de la nostra ciutat i de garantia dels drets fonamentals, inclòs el de la
intimitat i protecció de les dades de caràcter personal. 

En aquests moments s'està lliurant una carrera contra rellotge entre la capacitat dels governs de coordinar
aquestes campanyes de vacunació amb l’objectiu de ser capaços de vacunar un percentatge suficient de la
població mundial per frenar la propagació de la malaltia, i la capacitat de mutació del virus de generar noves
variants immunes a les noves vacunes desenvolupades pels laboratoris d'investigació.



La  letalitat  d'aquest  virus  per  als  grups  de  més  risc,  amb  patologies  mèdiques  prèvies  i/o  d’edats  més
avançades, és cada vegada més alta, i colpeja d'una manera extremadament greu i cruel els nostres majors.
Això ens obliga a respondre amb rapidesa i decisió davant de la COVID-19.

Es tracta d’una generació que ja ha hagut de superar en èpoques anteriors els durs cops de les guerres
mundials  i  civils  i  les  conseqüències  de  les  postguerres  amb  escassetat  d'aliments  i  béns  de  primera
necessitat, tocs de queda i aïllaments.

El  compromís  i  el  deute  històric  que  la  nostra  societat  té  amb  aquesta  generació,  així  com  la  seva
vulnerabilitat davant d'aquesta malaltia, és el que ha determinat que siguin precisament ells i els professionals
sociosanitaris que els cuiden els primers a ser vacunats en l'estratègia de vacunació dissenyada en àmbit
estatal i duita a terme en totes les autonomies.

Per tot això, el grup municipal Socialistes d'Inca, grup municipal Partit Popular, grup municipal Més per Inca,
grup municipal Vox-Actua Baleares, grup municipal Proposta per les Illes, grup municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía i grup municipal Unides Podem manifestam el següent:

PRIMER. Que la vacunació és segura i que les campanyes de vacunació realitzades pel Govern de les Illes
Balears, així com les vacunes que s’utilitzen enfront de la COVID-19, són segures per a la població i es
realitzen i subministren en les condicions sanitàries necessàries per al seu correcte control i administració.

SEGON. Animam tota la població de la nostra localitat  a vacunar-se segons l'ordre de prioritat  de grups
establert en les estratègies de vacunació, per protegir la seva salut i protegir els altres enfront de la COVID-
19.

TERCER. Els  grups municipals  mencionats ens comprometem a respectar  aquesta  prioritat  de grups de
vacunació establerta i a vetllar perquè es compleixi i es respecti sense excepcions.

QUART. Instam la Comunitat Europea, el Govern de l’Estat i el  Govern de les Illes Balears a establir els
canals de coordinació i col·laboració necessaris perquè tot el procés i l'estratègia de vacunació aprovada es
duguin a terme amb la major velocitat, seguretat i transparència possibles.

CINQUÈ. Reclamam l'optimització i el reforç de tots els recursos sanitaris públics disponibles, així com la
coordinació amb els recursos sanitaris privats, per atendre les campanyes de vacunació com una qüestió
d'estat prioritària dins de l'actual estat d'alarma aprovat pel Congrés dels Diputats, per tal que puguin realitzar-
se en el màxim nombre d'espais possibles, atenent un major nombre de població i sense interrupcions durant
els caps de setmana.                                                                                               

SISÈ. Posam a disposició del Govern de les Illes Balears tots els nostres recursos i logística municipal per
col·laborar en les pròximes campanyes de vacunació i en les noves proves de tests de cribratges massius
que es programin a la nostra població.

SETÈ. Sol·licitam a tota la nostra població el màxim respecte i  compliment de les mesures de prevenció
sanitàries establertes i aprovades pels diferents governs estatal, autonòmic i municipal per aconseguir frenar
la propagació i el contagi de la COVID-19.

VUITÈ. Volem traslladar el nostre condol més sincer a totes les famílies dels veïns i veïnes que han mort a
causa de la pandèmia durant les diferents onades de propagació de la COVID-19, així com tot el nostre ànim
per  als  pacients  ingressats  que  es  troben  lluitant  en  aquests  moments  a  les  plantes  dels  hospitals  per
recuperar-se d'aquesta malaltia.

NOVÈ. Finalment, volem destacar i agrair tota la feina desenvolupada una vegada més i de forma incansable
per tots els professionals sanitaris des dels serveis d'Atenció Primària fins a les UCI hospitalàries de la sanitat



pública i privada."

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA CREACIÓ D’UN CASAL DE LA
MÚSICA

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la seva inclusió dins
l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

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

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE
INCA PARA LA CREACIÓN DE UN CASAL DE LA MÚSICA 

El  Grupo Municipal  Popular  conforme a lo previsto  en el  Reglamento de Organización,  funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  desea  elevar  al  Pleno  Municipal  la  siguiente  Propuesta  de
Acuerdo/Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de toda la geografía nacional y también a nivel internacional están emergiendo iniciativas que
pretenden crear las bases, los cimientos para el nacimiento y crecimiento constante de bandas y grupos de
música de todos los estilos, rock, pop, glam, tecno, rap, etc. Muchas de estas iniciativas son de carácter
privado, pero otras muchas tienen carácter público y en ocasiones con la participación e implicación de la
industria privada. No todas estas iniciativas se centran en los mismos aspectos, pero a grandes rasgos sus
objetivos son muy similares. Parten de un espacio público, normalmente locales de ensayos ubicados en
edificios,  algunos  alejados  de  las  poblaciones,  en  una  nave  industrial,  por  ejemplo,  otros  céntricos
rehabilitando espacios de interés patrimonial para la ciudad. A veces los locales de ensayo se distribuyen en
torno a un espacio central, escenario, donde las bandas pueden tocar frente a un público reducido, en torno a
150-300 personas, usándose también para representaciones teatrales y de otro tipo. Los servicios que allí se
ofrecen, van desde la cesión del uso de los distintos locales, el alquiler por franjas horarias, el alquiler de
equipos  de  música,  la  formación  musical  de  los  distintos  instrumentos  propios  de  una  banda,  etc.  Así
podemos destacar  iniciativas  o  programas  que  han  puesto  en  marcha  distintos  ayuntamientos  en  estos
espacios:

Concejo de Colunga: en el año 2015 pone en marcha el Programa ‘Hacemos Pop’, Dirigido a jóvenes de
edades comprendidas entre 10 y 17 años. El objetivo de este programa, gratuito y con periodicidad quincenal,
es acercar a los chavales del concejo a su pasión, la música, y también facilitar la formación de nuevas
bandas. Este programa es también una actividad complementaria de la Escuela Municipal de Música, que se
marca como objetivo cada año, dar vida a un nuevo grupo juvenil en el municipio y también consolidar las
bandas creadas en años anteriores.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes: tiene en marcha un programa llamado ‘Sansensaya’, con el
objetivo  de  dar  a  conocer  tanto  los  locales  de  ensayo  de  los  que  disponen,  como  de  difundir  todo  lo
relacionado con la música: eventos, noticias, ofertas y demandas de músicos, etc. En su web dicen que se
pretende atender la demanda de los jóvenes que quieren tener un lugar para ensayar y practicar música. Los
locales de ensayo del Centro Joven serán unos espacios de referencia en los que se podrá disfrutar probando
y practicando con equipos e instrumentos musicales, y compartiendo con compañeros y amigos el gusto por
la música.  

El Ayuntamiento de Pontevedra: tiene en marcha el programa ‘Xeración sónica’, un programa de incubadora
de bandas locales que tiene su centro neurálgico en el local de ensayo de Pontevedra, en 2019 inició su
segunda andadura con la participación de seis grupos. El programa no nace como una escuela de música
porque los alumnos ya tienen que saber tocar un instrumento. Su principal meta es tutorizar proyectos. Lo que



se pretende es ayudar, enseñar y aprovechar el talento de los jóvenes de la ciudad para crear un clima
musical  que desemboque en la creación de nuevas bandas capaces de continuar su carrera en solitario
después de terminar el programa. Por ello, al finalizar el curso se grabará un disco conjunto bajo el título
Xeración Sónica Volumen 2.

Ayuntamiento de Fuenlabrada: ha puesto en marcha el proyecto ‘Empower Music’, en colaboración con Radio
3 y la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) para combatir la brecha de género existente
en la industria musical y visibilizar y crear nuevas referentes femeninas no solo sobre los escenarios sino
también en la trastienda. El objetivo de este proyecto es favorecer la formación y establecimiento como banda
de mujeres entre 16 y 26 años.  Las mujeres seleccionadas recibirán formación de combo musical,  para
aprender a tocar juntas, y con el tiempo irán adquiriendo conocimientos para montar y arreglar canciones,
prepararse para un concierto o realizar arreglos para los diferentes instrumentos. También podrán grabar una
maqueta  y  subirse  al  escenario  del  festival  Empower  Fest,  un  festival  que  promueve  el  ayuntamiento
fuenlabreño, donde durante dos días tocan bandas, tanto reconocidas como emergentes y noveles, formadas
mayoritariamente por mujeres.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular proponemos la creación de un CASAL DE LA MÚSICA que nos
permita la realización de programas similares a los arriba mencionados y en concreto proponemos permita la
realización de las siguientes actividades:

Desarrollo del sector musical actual en la región, las culturas emergentes y la vida cultural y asociativa local

Realización de espectáculos profesionales

Apoyo y desarrollo de la escena local y prácticas de aficionados (ensayos acompañados, músico consultor,
ayuda en la creación y estructuración, etc.)

Educación artística a través de una escuela de música ‘Rock Eskola’ y la enseñanza de canto, el bajo, la
guitarra, el teclado, la batería, producción musical ...

Actividades culturales y educativas (Entorno escolar – Ocio y centros sociales). Colaboración activa con los
centros escolares para ofrecer actividades complementarias a las más jóvenes con el  fin  de fomentar  la
pasión por las artes.

Acción formativa para públicos y particulares en general (Multimedia, Diseño, Talleres para Emprendedores,
Programación / Robótica, etc.)

Proponemos que se tenga en cuenta para la determinación del edificio los objetivos que ya se marcaron en el
Programa Inca ‘La Ciutat Productiva’ así los estudiantes ya proponían uno de los edificios emblemáticos de
esta ciudad como escuela de música y de artes, la fábrica de Can Mir. Para nosotros puede ser éste u otro
que como ya decían ellos en su estudio, nos permita recuperar el valor patrimonial y la morfología de estas
edificaciones características del  pasado industrial  de Inca al  mismo tiempo que reactivamos la  actividad
cultural y económica entorno al edificio elegido.

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Dar solución a la necesidad de espacio para ensayar de los grupos de música que ocupaban los locales
cedidos por el Ayuntamiento en el Cuartel General Luque y en calle Juan de Austria, una vez que se levanten
las  restricciones  dictaminadas  a  raíz  de  la  Pandemia,  mediante  la  puesta  en  marcha  de  las  acciones
propuestas por el área de Juventud expuestas en comisión informativa.

2.  La creación de un casal  de la  música a ser  posible  rehabilitando uno de los edificios  emblemáticos,
industriales, de nuestra ciudad, y que disponga al menos de los siguientes equipamientos:



• Varias salas de ensayo insonorizadas y equipadas, con diferentes especificaciones y tamaños.

• Una sala polivalente de espectáculos que tenga la máxima capacidad posible.

• Unas dependencias para ser dedicadas a la formación y el fomento de la educación artística ‘Rock
Eskola’.

• Una sala con un estudio de radio y streaming colaborativo en el cual poder dar difusión a los grupos y
artistas  de  la  ciudad  y  comarca,  así  como  a  creadores  de  contenidos  emergentes  (podcasters,
youtubers, etc.).

3. Creación de un comité de expertos cuyas funciones sean la participación en el diseño del Proyecto y en la
futura  gestión  del  complejo.  Se  trata  de  fomentar  la  participación  en  el  proyecto  de  nuestros  mejores
profesionales con amplia experiencia profesional, con el objetivo de ejecutar un proyecto realista y adecuado
a la situación actual, lo más fructífero posible”.

Finalitzades totes les intervencions es passa a votar la Moció i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de les votacions es declara aprovada la Moció.

12. MOCIONS URGENTS

A) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS D'INCA EN RELACIÓ AMB LA PUJADA
DELS SOUS DELS MEMBRES DEL CONSISTORI I  DELS CÀRRECS DE CONFIANÇA DE
BATLIA–EVENTUALS

Per part del Sr. García, en representació del grup municipal d’Independents d'Inca, es presenta la següent
moció:

"Sols arrencar la legislatura l'any 2019, l'equip de Govern de l'Ajuntament d'Inca, amb el senyor Virgili Moreno
al capdavant, varen decidir pujar-se el sou un 44 %, el batle (al·ludeix que va ser notícia a diversos diaris com
per  exemple  a  l'ABC o  Diario  de  Mallorca)  més la  pujada  de  sou  dels  distints  membres  del  consistori.
Recordar que va ser una de les primeres decisions preses. Els Independents d'Inca ens vàrem oposar a
aquesta decisió de forma contundent i ferma.

En aquests darrers pressuposts aprovats s'aplica un 0,9 % de pujada de l'IPC, fet que significa una pujada
dels sous dels membres del consistori i dels càrrecs de confiança del Batle – eventuals del 0,9 %.

Des dels Independents d'Inca, i com ja vàrem fer constar al darrer Ple, consideram que no s'hauria d'aplicar
aquesta pujada als sous dels diferents regidors i als càrrecs de confiança - eventuals, ja que seguint la nostra
línia  política  i  més en aquest  context  de crisi  econòmica,  sanitària  i  social  provocada per  la  COVID-19,
entenem que aquests doblers es podrien destinar a la població d'Inca afectada per aquesta crisi, i així segur
que serien doblers ben invertits i tenint el focus cap al benestar dels inquers.

Per aquests motius proposem al Ple de la corporació l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Sol·licitar a l'equip de govern (PSOE-MES-PI) que no s'apliqui la pujada del 0,9 % de l'IPC als
respectius sous dels membres del consistori i als càrrecs de confiança de Batlia - eventuals.

SEGON.  Instar  l'equip  de  govern  (PSOE-MES-PI)  a  destinar  els  doblers  d'aquest  augment  de  l'IPC  a
col·lectius vulnerables d'Inca, afectats per la crisi econòmica, sanitària i social sorgida arran de la COVID-19."



Després del debat sobre si està o no justificada la urgència de la Moció, les persones reunides passen a votar
la seva declaració d’urgència, amb el següent resultat: sis (6) vots a favor del grup municipal d’Independents
d'Inca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i
el grup municipal d’Unides Podem; dotze (12) vots en contra del grup municipal de Socialistes d'Inca, del grup
municipal Més per Inca i del grup municipal d’El Pi – Proposta per les Illes; i tres (3) vots d'abstenció del grup
municipal del Partit Popular.

A la vista que no s’ha aprovat la declaració d’urgència, no es pot entrar en el seu estudi, deliberació i posterior
votació de la moció.

B) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS D'INCA EN RELACIÓ AMB ELS AJUSTS DE
LES PERSONES FÍSIQUES AUTÒNOMS AFECTATS DIRECTAMENT PER LA COVID-19

Per part del Sr. García, en representació del grup municipal d’Independents d'Inca, es presenta la següent
Moció:

”La pandèmia sorgida arran de la COVID-19 ha col·lapsat el sistema de salut i el sistema de benestar social,
ha paralitzat la nostra forma de vida, entre d'altres, però també ha tengut i té unes conseqüències directes
sobre l'economia en general, i en concret dels autònoms de la nostra ciutat, que lluiten per no tancar els seus
negocis amb una força admirable.

El ple de l'Ajuntament d'Inca de dia 10 de juliol de 2020 al seu ordre del dia incloïa el punt següent:

Proposta de la Batlia per aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament d'Inca i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics per a autònoms afectats per la
COVID-19.

Va  resultar  aprovat  el  Conveni  entre  l'Administració  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears  i
l'Ajuntament d'Inca per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o
continuar  l'activitat  per  compte  propi  i  consolidar  el  projecte  d'autoocupació  dels  autònoms  afectats
directament per la COVID-19, i transcrivim algunes de les seves clàusules:

Clàusula 2. Obligacions de les parts

B. Altres obligacions

El Govern de les Illes Balears es compromet a:

I. Aprovar una línia d'ajudes dirigida al treball autònom amb la finalitat d'ajudar els autònoms que hagin de
reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, dels autònoms afectats
directament per la COVID-19 i dur a terme la seva gestió íntegra.

II. Informar l'Ajuntament d'Inca del desenvolupament de la convocatòria amb un detall del nombre d'autònoms
del seu territori als quals s'ha adjudicat una ajuda. Aquesta informació vehicular al voltant de la Comissió de
Seguiment del Conveni prevista en la clàusula cinquena.

III. Aportar a l'Ajuntament d'Inca abans del 31 de desembre de 2020, un certificat en el qual es relacionin les
operacions subvencionades en l'àmbit territorial del municipi d'Inca.

IV. En el cas que no hi hagués suficients sol·licituds per a esgotar el crèdit de la convocatòria, l'Administració
de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears  es  compromet  a  retornar  la  part  del  crèdit  aportat  per
l'Ajuntament que no s'hagi adjudicat d'acord amb les condicions.



5. Comissió de seguiment i jurisdicció competent

Es crea una comissió de seguiment integrada pels membres següents:

a) Una persona nomenada per l'Administració autonòmica en representació d'aquesta entitat.

b) Una persona nomenada pel Consell Insular de Mallorca en representació d'aquesta entitat.

c) Una persona nomenada per l'Ajuntament d'Inca en representació d'aquesta entitat.

Aquesta Comissió ha de resoldre els dubtes que puguin sorgir en la interpretació i en el desenvolupament
d'aquest Conveni.

A la Junta de Govern del 4 de novembre de 2020 es va considerar la següent proposta:

Assumir  per  part  de  l'Ajuntament  d'Inca  l'encàrrec  de  gestió  encomanat  per  la  Direcció  de  Promoció
Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
consistent en la tramitació administrativa de la convocatòria d'ajuts per reiniciar  o continuar l'activitat  per
compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació de les persones físiques autònoms afectats directament
per la COVID-19, en referència a les ajudes sol·licitades pels autònoms amb domicili fiscal al municipi d'Inca,
resultant aprovat el següent acord:

"Acord  per  a  la  formalització  d'una  encomana  de  gestió  amb  l'Ajuntament  d'Inca  per  a  la  tramitació
administrativa de la convocatòria d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el
projecte d'autoocupació de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19".

A més dels següents acords:

SEGON. Obligacions de la Direcció General

Correspon a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de la
Conselleria  de  Model  Econòmic,  Turisme  i  Treball  la  supervisió,  control  i  coordinació  de  les  tasques
encomanades a l'Ajuntament de...

Concretament:

• Facilitar  al  personal  designat per l'Ajuntament  de ...  l'accés al  programa necessari  d'expedients i
donar els permisos necessari per davallar la documentació presentada pels sol·licitants i dur a terme
les tasques de verificació dels requisits per optar a la convocatòria.

• Dictar les resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat
material objecte de l'encomana.

• Formar el personal designat per l'Ajuntament en matèria de gestió dels expedients i d'ús de les eines
informàtiques necessàries per realitzar la tramitació dels expedients.

• Preparar  els  models  de  resolució  i  d'informi  per  l'atorgament  de  la  subvenció  amb  la  bestreta
corresponent i facilitar-ho a l'Ajuntament de ... per a la realització de les tasques encomanades.

• Donar suport quan pertoqui, en la revisió de les justificacions presentades. Tramitar i dur a terme les
publicacions als butlletins oficials d'acord amb el que estableix la Llei.



TERCER. Obligacions de l'Ajuntament de ...

Correspon al personal designat per l'Ajuntament de ... donar el suport administratiu en execució d'aquesta
encomana de gestió.

Concretament:

• Dur a terme la revisió de la documentació presentada pels sol·licitants d'acord amb les bases de la
convocatòria amb la sistemàtica del programa Hellium.

• Emetre informe de valoració de les sol·licituds rebudes signat pel secretari de l'Ajuntament o gerent
de l'entitat municipal.

• Preparar  els  esborranys  de  resolució  per  a  l'atorgament  de  la  subvenció  d'acord  amb  el  model
proporcionat per la direcció general.

• Donar suport quan pertoqui en la revisió de les justificacions presentades i realitzant si n'és el cas el
corresponent informe tècnic.

• Respectar  el  caràcter  confidencial  d'aquella  informació  a  la  qual  tingui  accés  per  a  l'execució
d'aquesta encoman de col·laboració i que per la seva naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

• Guardar secret professional respecte d'aquestes dades. Aquest deure es mantindrà durant un termini
de 5 anys des del coneixement d'aquesta informació.

• Encarregar-se del tractament de les dades a efectes del compliment de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

• Destruir o retornar a l'Administració responsable una vegada finalitzada l'encomana, qualsevol suport
o document en el qual constin dades de caràcter personal.

El  dia  30 de novembre del  2020 els  Independents  d'Inca a  la  comissió  informativa corresponent,  vàrem
demanar  a l'equip  de govern quants autònoms del  nostre  municipi  havien sol·licitat  l'ajuda esmentada a
l'anterior paràgraf. La resposta del Batle va ser la següent: ‘No dispòs d'aquesta informació.’

Des dels  Independents d'Inca valoram dues possibilitats:  o que el  Govern no ha complit  amb les seves
obligacions de facilitar la informació en els termes dels acords signats o que l'Ajuntament d'Inca no ha tengut
interès a exigir el seu compliment.

Per tant, des dels Independents d'Inca, amb l'objectiu únic de poder aportar les nostres propostes a les noves
bases per les subvencions que s'han d'atorgar a aquest col·lectiu, ja que per poder fer unes noves bases
entenem que necessitam dades que no s'han proporcionat durant les distintes comissions amb l'equip de
govern,  i  que  amb  la  informació  adient  tendríem  més  marge  per  millorar-los,  proposem  al  Ple  de  la
Corporació, l'adopció dels següents acords:

Primer.  Exigir  al  govern  de  l'Ajuntament  d'Inca  informació  de  quantes  persones  físiques  autònoms  han
percebut ja l'ajuda esmentada a l'exposició de motius, com també quantes persones físiques autònoms ho
han sol·licitat en el nostre municipi, a través de documentació i/o a la respectiva comissió informativa.

Segon. Exigir  al  govern de l'Ajuntament d'Inca, sempre que es respecti  la  Llei  orgànica 3/2018, de 5 de
desembre de protecció de dades personals i  garantia dels drets digitals,  el  nombre de persones físiques
autònoms que se'ls ha negat l'ajuda i els motius d'aquesta denegació.”



Després del debat sobre si està o no justificada la urgència de la Moció, les persones reunides passen a votar
la seva declaració d’urgència, amb el següent resultat: sis (6) vots a favor del grup municipal d’Independents
d'Inca, el grup municipal de Vox-Actúa Baleares, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i
el grup municipal d’Unides Podem; dotze (12) vots en contra del grup municipal de Socialistes d'Inca, del grup
municipal Més per Inca i del grup municipal d’El Pi – Proposta per les Illes; i tres (3) vots d'abstenció del grup
municipal del Partit Popular.

A la vista que no s’ha aprovat la declaració d’urgència, no es pot entrar en el seu estudi, deliberació i posterior
votació de la moció.

B.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN

13. DACIÓ DE COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QUART TRIMESTRE DE 2020

Es dona compte de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2020, que textualment diu:

“Expedient núm.: 1395/2021

Assumpte: Dació de Comptes de l’execució del QUART TRIMESTRE de l’exercici 2020

Sr. Virgilio  Moreno Sarrió,  batle president de l’Ajuntament d’Inca, dona compte de l'execució del  QUART
TRIMESTRE del 2020, segons el que s'estableix en els següents punts: 

A) En relació al que estableix l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals  i  la  Base 8ª  de les Bases
d’execució del pressupost per l’exercici de 2020; presenta i dona compte de l’estat d’execució del
pressupost de despeses i ingressos de l’Ajuntament d’Inca:

1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2020.

2. Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2020.

3. Estat de tresoreria de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2020.

B) En relació al  que estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,  per la qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  adjunt  remeto  les  dades
d'execució del  pressupost  corresponent al  final  del  segon trimestre, i  del  que es deriva l'informe
d’Intervenció de l’avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que
suposen que al  Pressupost  de les Entitats  que formen part  del  sector  Administracions Públiques
d'aquesta  Corporació:  Ajuntament  d'Inca  i  la  Fundació  Teatre  Principal.  S'adjunten  una  sèrie  de
documents que a continuació s'enumeren:

De l'Ajuntament d'Inca, i per tant entitat sotmesa a Pressupost Limitatiu i Comptabilitat Pública:

1. Actualització  del  pressupost  en  execució  per  a  l'exercici  2020  o,  si  escau,  del  prorrogat  fins  a
l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al final del trimestre vençut.

2. Situació del romanent de Tresoreria.

3. Calendari i pressupost de Tresor



4. Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim trimestre.

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

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

7. Informació  que  permeti  relacionar  el  saldo  resultant  d'ingressos/despeses  amb  la  capacitat  o
necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustis SEC).

8. Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu estabilitat financera (deute
públic).

De la Fundació Teatre Principal d'Inca, entitat subjecta al Pla de Comptabilitat  d'empreses o a les seves
adaptacions sectorials:

1. Actualització d'Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys provisionals) per a
l'exercici 2020 i detall d'execució a final del trimestre vençut.

2. Calendari i Pressupost de Tresoreria.

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

4. Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de finançament de l'entitat en l'exercici 2020
calculada conforme a les normes SEC.

5. Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment dels objectius d'estabilitat per al grup
d'entitats Sector Administracions Públiques (Corporació Local d'acord amb la delimitació SEC).

Amb tal finalitat es presenten els següents documents per a ser inclosos en l'ordre del dia.”

Les persones assistents se’n donen per assabentades.

14. DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  PERÍODE  MITJÀ  DE  PAGAMENT  I  MOROSITAT  DEL  QUART
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020

Es  dóna  compte  del  període  mitjà  de  pagament  i  morositat  del  quart  trimestre  de  l’exercici  2020,  que
textualment diu:

“Expedient núm.: 1407/2021

Assumpte: Dació de comptes referent al període mitjà de pagament i morositat del quart trimestre de l’exercici
2020

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

A) En relació al que s’estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i
de conformitat amb l'Ordre HAP/2015/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions



de  remissió  d’informació  previstes  a  la  Llei  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst en Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, on
es  desenvolupa  la  metodologia  de  càlcul  del  període  mig  de  pagament  a  proveïdors  de  les
Administracions Públiques es dona compte del PMP i de la morositat de l’Ajuntament i d'Inca i de la
Fundació  Pública  Teatre  Principal  d'Inca.  S'adjunten  una  sèrie  de  documents  que  a  continuació
s'enumeren:

1. Pagaments realitzats en el trimestre.

2. Interessos de demora pagats en el trimestre.

3. Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.

4. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors, que se situa en els 25,18 dies.”

Les persones assistents se’n donen per assabentades.

15. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 34 AL NÚM. 143 DE 2021

Es dona compte dels decrets de la Batlia del núm. 34 al 143 de 2021.

Les persones assistents se’n donen per assabentades.

16. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE LES SESSIONS DE DIA 3 I
10 DE FEBRER DE 2021

Es dona compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de dia 3 i 10 de febrer de 2021.

Les persones assistents se’n donen per assabentades.

17. PRECS I PREGUNTES

No se'n formulen.

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


