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4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN
PER APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
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19. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL QUART
TRIMESTRE DE 2021.

ACTA DEL PLE

18. DACIÓ DEL COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QUART
TRIMESTRE DE 2021.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

17. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE LES
SESSIONS DELS DIES 19 I 26 DE GENER, I 2 I 9 DE FEBRER DE 2022.

EXPEDIENT NÚM.:

ÒRGAN COL·LEGIAT:

PL/2022/2

EL PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
TIPUS DE CONVOCATÒRIA

ORDINÀRIA

DATA

24 DE FEBRER DE 2022

DURADA

DES DE LES 19.30 FINS A LES 22.30 HORES

LLOC

SALA DE PLENS

PRESIDENT

VIRGILIO MORENO SARRIÓ

SECRETARI

GUILLERMO CORRÓ TRUYOL

INTERVENTOR

ANTONI CÀNAVES REYNÉS
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

43050727V

GREGORIO FERRÀ FRAU

SÍ

41458283R

HELENA CAYETANO GÓMEZ

SÍ

78215597A

ISABEL VALLÉS GARRIDO

SÍ

78215761Y

MARIA ANTÒNIA PONS TORRENS

SÍ

43056297K

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MOLINA

SÍ

43141283E

MARÍA DEL CARMEN OSES RAMOS

NO

43234862Z

MARÍA DEL MAR NAVARRO REGUILLO

SÍ

43062019Q

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RAMIS

SÍ

43141376T

SEBASTIÀ ORIOL DÍAZ

SÍ

76023824S

SONIA FRANCISCA FRANCO RUIZ

SÍ

43141485V

VANESA BERGA GARZÓN

SÍ

78194337H

ÀNGEL GARCÍA BONAFÈ

SÍ
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DNI

ACTA DEL PLE

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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

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

L’actual Pla aprovat per acord del Consell de Govern en data de 14 de febrer de 2022,
que substancialment coincideix amb els immediatament anteriors respecte de les mesures
que poden afectar la celebració de sessions dels òrgans col·legiats municipals, disposa
que s’han d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades, entre
altres, en la minimització dels contactes socials per evitar la multiplicació de possibles
cadenes de transmissió, la distància física interpersonal de seguretat, etc. Respecte a
aquesta darrera mesura, s’estableix la necessitat de mantenir la distància de seguretat
d’un metre i mig, especialment en els recintes tancats. Quant als centres de treball, quan
no es pugui garantir la distància de seguretat d’un metre i mig, s’ha d’assegurar que els
treballadors/ores disposin d’equips de protecció adequats al nivell de risc (apartat 6 del
Pla).
En definitiva, celebrar les sessions d’òrgans col·legiats de forma presencial, en atenció a
la configuració física de la sala de plens i a la durada de les reunions, fa complicat poder
complir adequadament amb les mesures de protecció abans exposades sense assumir un
major risc de contagi, que s’assumiria sense necessitat quan, estant en alerta sanitària de
nivell 3, existeix la possibilitat legal de celebrar les sessions dels òrgans col·legiats de
forma telemàtica o mixta (presencial i telemàtica), conferint així l’alternativa als regidors i
regidores de no assistir-hi presencialment, evitant rics, i a la vegada aconseguint una
menor concurrència presencial a la sessió.
En conseqüència, el batle president 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, degut a la situació d’emergència de
salut pública existent, provocada per la COVID-19, i considerant les normes contingudes
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Recordem que la declaració d’emergència sanitària que va dur a terme l’Organització
Mundial de la Salut malauradament continua sent efectiva a hores d’ara, fins que, d’acord
amb el que disposa la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el
Govern estatal declari la finalització d’aquesta situació.

ACTA DEL PLE

Pel que aquí interessa es mantenen, en línies generals, les mesures ja adoptades,
perquè, si bé hem entrat en un període d’evolució favorable de la pandèmia, no podem
oblidar que estam amb alerta sanitària 3 i que és necessària una actitud de prudència i
precaució.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

L’Acord del Consell de Govern de data 14 de febrer de 2022 (BOIB núm. 24) estableix el
nivell d’alerta que s’ha d’aplicar a cada una de les Illes i modifica el Pla de Mesures de
Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, i aprova un nou text consolidat, i
l’illa de Mallorca passa al nivell d’alerta sanitària 3.

en l’Acord del Consell de Govern de data 14 de febrer de 2022, sense perjudici que els
regidors i regidores que hi vulguin assistir personalment ho puguin fer adoptant les
mesures de protecció adequades.
El Sr. García reclama un certificat d'idoneïtat de la sala per desenvolupar aquestes
sessions durant la situació de COVID-19.
Les persones assistents se’n donen per assabentades.
2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27 DE GENER DE
2022
S'aprova l'acta per unanimitat (19).

Les persones assistents se’n donen per assabentades.
La Sra. Navarro fa les següents manifestacions:
«Avui present la meva renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest ajuntament.
Abans d'explicar el perquè d'aquesta determinació vull agrair a les persones que sabien
d'aquesta renúncia i han estat al meu costat de forma incondicional donant-me la mà en
aquests dies per a mi tan difícils. Encara que dolorosa, aquesta decisió ha estat molt
meditada, ja que som conscient que no puc desmentir tots els rumors, però vull que quedi
clar que aquesta decisió l'he pres amb serenitat, amb temps i valorant el que era millor
des del meu punt de vista pel partit i per a mi.
Per tant, la meva renúncia és fruit de les discrepàncies polítiques amb la nova línia del
partit d’Independents d'Inca. Consider i crec fermament que he de ser coherent amb els
meus ideals, el concepte de com vull que sigui el sistema polític i el funcionament d'un
partit, si no, la meva essència es va perdent i, per tant, de forma escalonada, em decep a
mi mateixa. Dic que crec en la política, és l'element necessari i imprescindible per a la
democràcia, forma part del meu ADN. I així seguirà essent, d'una forma o d'una altra,
sempre estaré vinculada a ella i amb la defensa de les meves conviccions i dels drets
humans, per davant de tot.
I aprofit per dir NO A LA GUERRA i força al poble d'Ucraïna.
Vull donar les gràcies al que ha estat el meu partit d'ençà que tenc 16 anys per donar-me
l'oportunitat d'aprendre. Sols puc tenir paraules amables cap a tots ells i elles. Desitjar-los
sort, força i molts d'encerts.
Agrair al personal de l'Ajuntament i a tots els regidors i regidores el vostre tracte i el vostre
suport. Aquí acaba una gran etapa dins la meva vida. Moltes gràcies.»
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Es dona compte de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Maria del Mar Navarro
Reguillo.

ACTA DEL PLE

20. DACIÓ DE COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA.
MARIA DEL MAR NAVARRO REGUILLO

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Per part del Batle President es proposa als assitents modificar l'ordre del dia, en el sentit
de pasar ara a tractar el punt núm. 20. Els reunits assenteixen a la proposta.

En nom del grup municipal de Socialistes d'Inca, el Sr. Moreno dona a la Sra. Navarro les
gràcies per la seva feina, la seva il·lusió, la seva entrega i per aquest període de la seva
vida que ha dedicat a Inca i a fer feina per a tots.
El Sr. Sánchez del grup municipal del Partit Popular li diu que és un cel de persona i que li
desitja el millor i que li vagi tot molt bé.

El Sr. Ferrà, del grup municipal Proposta per les Illes, vol donar les gràcies a la Sra.
Navarro per aquests tres anys que ha dedicat a l'Ajuntament i a la ciutat d'Inca, el tracte
exquisit com a persona que sempre ha tengut amb ell, desitjar-li el millor al futur, que no
deixi de lluitar pel que pensa. Està segur que la seva decisió no ha estat presa sense la
suficient meditació i tranquil·litat, i que ella pensa que és el millor. Li agradaria que
aquests dos darrers anys que han compartit no haguessin estat mitjançant càmeres i
restriccions, sinó d’una manera molt més càlida, humana i propera, i espera que a pesar
de tot puguin mantenir aquesta relació al futur i parlar del que faci falta, i demana
disculpes per no ser avui present a la sala.
El Sr. Sánchez, del grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, li diu que si
una cosa gran té la política és poder conèixer gent com la Sra. Navarro, una dona
lluitadora, gran, i l'anima que segueixi lluitant perquè ella ho val.
La Sra. Vallés, del grup municipal d’Unides Podem, diu a la Sra. Navarro que això d'estar
en una institució o en política és una labor social i que un dia hi són i un altre no, i les
decisions les han de prendre fruit del que senten i necessiten en cada moment. Està
segura que no deixarà de fer política, perquè com ella mateixa ha dit abans això es du a
l'ADN i és un animal polític. Com bé ha dit abans, allò important és no decebre’s a una
mateixa i tenir com a bandera els ideals i lluitar pel que pensa i sent, i això la caracteritza,
que sigui una dona valenta, que sent i que ho defensa amb passió. En el tema personal ja
sap que la té per al que vulgui i a la resta segur que se seguiran trobant.
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El Sr. Pol des del grup municipal de Vox-Actúa Baleares li vol agrair les seves ganes de
treballar i la relació que han tengut. Han discrepat en certs punts, però en altres han
arribat a acords, han treballat en conjunt. El principal que li vol desitjar és que no es
desanimi, que continuï intentant treballar per aquesta societat i perquè Inca sigui millor. Si
els necessita, sempre hi seran, per ajudar-la en tot el que puguin.
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La Sra. Weber, del grup municipal de Més per Inca, creu que en política fan falta persones
joves i dones joves amb ganes de canviar el món, com la Sra. Navarro, el petit redol, que
és el que es fa a un ajuntament. Que siguin dones valentes, coherents, feministes,
progressistes i defensores dels drets humans. Pensa que l'Ajuntament d'Inca perd una
regidora molt valuosa, però no una activista inquera, com és la Sra. Navarro, i que sempre
ho serà. Li agraeix la relació que han tengut i la que tendran, la feina feta, totes aquelles
vegades que han estat d'acord i totes aquelles que han discrepat, però que, des de la
sororitat de les dones amb la qual s'asseuen i saben parlar, han posat sobre la taula els
diferents arguments i raonaments. Sap que això seguirà essent així. Li dona les gràcies
per tot i li desitja molts encerts, i molta sort.

ACTA DEL PLE

El Sr. García, en nom del grup municipal Independents d'Inca, li desitja de bon cor molta
sort. Tendrà moltes oportunitats dins l'àmbit professional, amb la seva il·lusió,
coneixements i la seva passió per aquestes esferes. Agraeix la seva dedicació al partit
des dels 16 anys, que són molts, i diu que és una llàstima que s'acabi, que tot el partit li
agraeix el que ha fet per ells, tant en l’àmbit del partit com de d'Ajuntament durant aquest
període.

La Sra. Navarro els dona les gràcies a tots i a totes per les seves paraules.
El Sr. García abandona la sala.
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DELS PREUS PÚBLICS PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«I. Vista la proposta del president de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern en
relació amb l’expedient de modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per
l’ús dels equipaments esportius del següent contingut literal:

En data 23 de desembre de 2021 el Ple de la corporació va aprovar inicialment la
modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per l’ús dels equipaments
esportius, havent-se publicat en el BOIB núm. 180 de data 30 de desembre de 2021, i en
el diari Última Hora de data 31 de desembre de 2021, i es concedí un termini de trenta
dies hàbils a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, per la presentació d'al·legacions o reclamacions;
El termini d'exposició pública de l'esmentada Ordenança fiscal finalitza en data 14 de
febrer de 2021, i en data 17 de gener de 2022 (registre d'entrada núm. 531) s’havia
presentat al·legació de l'Institut Balear de la Dona de la Conselleria de Presidència, en
què realitzaven una sèrie de recomanacions relatives a l'ús no sexista del llenguatge les
quals s'han d'introduir en l'aprovació definitiva de l'Ordenança;

ACTA DEL PLE

En data 7 de desembre de 2021, es va emetre pel tècnic mitjà d'Intervenció informe
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera a la modificació de l'Ordenança
reguladora dels preus públics per l’ús dels equipaments esportius;

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

“Amb data 2 de desembre de 2021 es va emetre informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per procedir a l'aprovació de la modificació de
l'Ordenança reguladora dels preus públics per l’ús dels equipaments esportius;

PRIMER. Estimar l'al·legació presentada per l'Institut Balear de Dona de la Conselleria de
Presidència en data 17 de gener de 2022 (registre d'entrada núm. 531), en relació amb
l'expedient de modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per l’ús dels
equipaments esportius.
SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus
públics per l’ús dels equipaments esportius, i que una vegada resolta l'al·legació
presentada per l'Institut Balear de la Dona tendrà el següent contingut literal:
ORDENANÇA PREUS PÚBLICS PER L'ÚS DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
MUNICIPALS
Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, aquest ajuntament estableix el preu públic per la utilització dels equipaments
esportius municipals, que es regeix per aquesta ordenança, l’especificació dels quals es
conté en les quanties regulades a l’article 4t d’aquesta ordenança.
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Per tot l'exposat el batle sotmet a l'aprovació del Ple, amb dictamen favorable previ de la
Comissió d'Economia i Bon Govern, la següent PROPOSTA;

Article 2n. Fet imposable
El fet imposable del preu públic regulats en aquesta ordenança es genera amb la
sol·licitud per part de les persones usuàries que voluntàriament sol·licitin la utilització dels
equipaments esportius.
Article 3r. Subjectes passius
Estan obligats/ades al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les
persones físiques o jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis a
què es refereix l’article primer d’aquest document.
L’obligació de pagament del preu públic neix en el moment de la reserva, de l’entrada al
recinte o el moment en què se’n concedeix l’autorització d’utilització.
Article 4t. Quantia del preu públic
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà el fixat en les tarifes
següents:

La gestió i administració d’aquest preu públic s’efectuarà mitjançant l’ens gestor del
servei, de la forma següent:
La utilització dels equipaments esportius municipals amb caràcter eventual, en el moment
d’efectuar la reserva.
La utilització dels Serveis Esportius Municipals i dels equipaments esportius municipals de
manera regular, mensualment per mesos avançats.
Quan la sol·licitud d’inscripció als serveis esportius s’efectuï amb data posterior al dia 1
dels mes en curs, l’import a pagar d’aquella mensualitat serà el proporcional als dies
naturals que li resten al mes, de la quota mensual aplicable.
L’obligació de contribuir s’extingeix mitjançant sol·licitud per escrit de causar baixa com a
persona usuària dels serveis esportius i tendrà efectes el dia 1 del mes següent al de la
seva presentació
L’obligació de contribuir també podrà extingir-se per acord de l’òrgan competent de la
gestió del servei de cancel·lar el dret d’utilització dels equipaments esportius municipals o
dels serveis esportius a aquelles persones que no compleixin les normes d’utilització
establertes.
D’incompliment de l’obligació de contribuir comportarà la suspensió dels drets d’utilització
dels equipaments esportius municipals i dels serveis esportius.
No s’admetrà cap sol·licitud d’inscripció als serveis esportius municipals o de reserva
d’utilització dels equipaments esportius municipals a qualsevol persona o entitat que, en el
moment de formular la sol·licitud, tengui pendent de pagament qualsevol import a l’ens
gestor del servei.
Article 6è. Definició dels abonaments
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El preu públic per la utilització dels equipaments esportius municipals i la prestació de
serveis de tipus esportiu s’acreditarà des del moment en què s’autoritzi l’esmentada
utilització a la persona o entitat interessada.

ACTA DEL PLE

Article 5è. Acreditació i gestió

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Vegeu l’annex 1

S'entén per abonat qualsevol persona que acrediti la seva condició d’abonat i està al
corrent de pagament del rebut en curs.
Tipus:
Accés menor de 7 anys: preu públic que s’aplicarà a les persones fins a l’any que facin els
6 anys.
Abonament 7-25 anys: preu públic que s’aplicarà a les persones a partir de l’any que facin
els 7 i fins a l’any que facin els 25.
Abonament més de 25 anys: preu públic que s’aplicarà a les persones des de l’any que
compleixin els 26.
Abonament individual: persones físiques autoritzades per a l’ús de les IEM i poden ser
usuaris individuals, abonats o abonats alumnes (cursetistes). L’adquisició d’aquestes
condicions requerirà del pagament del preu públic corresponent.
Abonament familiar: unitat familiar formada per una parella acreditada documentalment
més 1 fill o filla (mínim) de fins a 25 anys (si demostra la condició d’estudiant) o menor
d’edat (si no és estudiant) o per la mare o el pare més un fill o filla (mínim).
Abonament temporada: d’hivern i d’estiu.
Abonament mes: mes natural
Abonament trimestral: 3 mesos consecutius.
Abonament 9 mesos: 9 mesos consecutius.
Abonament 10 mesos: 10 mesos consecutius.
**Els abonaments de 2, 3 i 6 mesos poden ser mesos naturals o bé començar a comptar
des del dia d’inici de l’abonament.

ACTA DEL PLE

Durada:

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Abonament familiar 2 adults parella:

Article 7è. Bonificacions i exempcions de pagament

El tipus d'exempció/bonificació de pagament segons la tipologia d'entitat i activitat que es
realitza és del cost d'ús de la instal·lació sense preparació de l'espai. En cas de
preparació de l'espai i hores extres, no es disposarà d'exempció/bonificació de pagament
d'aquests serveis.
Les bonificacions no són acumulatives.
Únicament són aplicables per l’ús de les piscines, la pista d’atletisme i les pistes de
frontennis i de tennis.
PISCINES D’ESTIU DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS I PISCINES
MUNICIPALS CATALINA CORRÓ
Bonificacions (aplicable només als accessos puntuals i abonaments)
Persones que perceben una pensió pública

25,00 %

Ser membre d’una família nombrosa categoria general o especial 25,00 %
Ser membre d’una família monoparental

25,00 %
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Per raons d’interès públic, social, cultural, benèfic i educatiu, s’estableixen les
bonificacions i exempcions següents:

Ser membre d’una família amb persones amb diversitat funcional 25,00 %
Ser víctima de violència masclista

25,00 %

Ser membre d’una família en situació de vulnerabilitat econòmica especial
Segons l’informe tècnic de Serveis Socials
Ser membre d’una família en risc social
Tenir una diversitat funcional del 33 % o superior
Tenir el carnet jove Europeu

25,00 %

15,00 %

Per volum de persones (grups). Totes les modalitats d’entrada puntual

20,00 %

Per volum avançat d’usos de compra. Totes les modalitats d’entrada puntual

20,00 %

Entitats/empreses amb afany lucratiu que promoguin l’esport durant la temporada de les
vacances escolars 90,00 %

Segons l’informe tècnic de Serveis Socials
Centres escolars reglats. Horari lectiu per a classes d’EF.
Centres d’educació especial

100,00 %

100,00 %

Clubs i entitats esportives locals, que practiquin la natació, inscrits al registre de la CAIB.
Per a entrenaments i competicions oficials
100,00 %
Centres d’atenció a infants i joves

100,00 %

Entitats públiques o privades que hagin rebut una subvenció municipal o disposin de
conveni per al desenvolupament d’un projecte o activitat. 100,00 %

ACTA DEL PLE

Per acord del Departament Municipal de Serveis Socials, es podrà determinar la reducció
total o un percentatge variable, una vegada estudiat l’informe preceptiu, quan la persona
sol·licitant acrediti que els seus rendiments no superen l’SMI en relació amb el barem
establert per l'Ajuntament.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Exempcions de pagament

Entitats/empreses Que disposin de conveni pel desenvolupament d’un projecte o activitat,
en el que sigui necessari l’ús d’equipaments municipals i disposin de la corresponent
autorització 100,00 %
Per decret de batlia, quan l’activitat, esportiva o no, promocioni la ciutat d’Inca o fomenti
l’esport, l’educació, tengui un caràcter benèfic, social, cultural
100,00 %
Entitats que promoguin l'esport per a persones amb diversitat funcional o amb diferents
patologie.
100,00 %
Entitats/empreses Que disposin de conveni pel desenvolupament d’un projecte o activitat,
en el qual sigui necessari l’ús d’equipaments municipals i disposin de la corresponent
autorització 100,00 %
PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS, PAVELLÓ MUNICIPAL SA CREU I PAVELLÓ M3 B
Bonificacions
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Entitats que promoguin l'esport per a persones amb diversitat funcional o amb diferents
patologies. 100,00 %

No es contemplen les bonificacions, amb la finalitat de suport i protecció especial a les
famílies i als seus membres, com el cas dels usos de les piscines, perquè els usos dels
pavellons són grups, col·lectius, no són per a ús individual.
Exempcions de pagament
Centres escolars reglats. Horari lectiu per a classes d’EF i en determinats casos el centre
es farà càrrec de l’obertura i tancament de l’espai. 100,00 %
Centres d’educació especial

100,00 %

Clubs i entitats esportives locals inscrits al registre de la CAIB i també les federacions
esportives. Per a entrenaments i competicions oficials
100,00 %
Centres d’atenció a infants i joves

100,00 %

Entitats públiques o privades que hagin rebut una subvenció municipal o disposin de
conveni per al desenvolupament d’un projecte o activitat
100,00 %

Per decret de Batlia, quan l’activitat, esportiva o no, promocioni la ciutat d’Inca o fomenti
l’esport, l’educació, tengui un caràcter benèfic, social, cultural
100,00 %
POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS
Bonificacions (aplicable només als accessos puntuals i abonaments)
Persones que perceben una pensió pública

25,00 %

Ser membre d’una família nombrosa categoria general o especial 25,00 %
Ser membre d’una família monoparental

25,00 %

ACTA DEL PLE

Entitats/empreses Que disposin de conveni pel desenvolupament d’un projecte o activitat,
en el qual sigui necessari l’ús d’equipaments municipals i disposin de la corresponent
autorització 100,00 %

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Entitats que promoguin l'esport per a persones amb diversitat funcional o amb diferents
patologies 100,00 %

Ser membre d’una família amb persones amb diversitat funcional 25,00 %
25,00 %

Ser membre d’una família en situació de vulnerabilitat econòmica especial
Segons l’informe tècnic de Serveis Socials
Ser membre d’una família en risc social
Tenir una diversitat funcional del 33 % o superior
Tenir el Carnet Jove Europeu

25,00 %

15,00 %

Per volum de persones (grups). Totes les modalitats d’entrada puntual

20,00 %

Per volum avançat d’usos de compra. Totes les modalitats d’entrada puntual

20,00 %

Entitats/empreses amb afany lucratiu que promoguin l’esport durant la temporada de les
vacances escolars 90,00 %
Exempcions de pagament
Per acord del Departament Municipal de Serveis Socials, es podrà determinar la reducció
total o un percentatge variable, una vegada estudiat l’informe preceptiu, quan la persona
sol·licitant acrediti que els seus rendiments no superen l’SMI en relació amb el barem
establert per l'Ajuntament.
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Ser víctima de violència masclista

Segons l’informe tècnic de Serveis Socials
Centres escolars reglats. Horari lectiu per a classes d’EF
Centres d’educació especial

100,00 %

100,00 %

Clubs i entitats esportives locals inscrits al registre de la CAIB i també les federacions
esportives. Per a entrenaments i competicions oficials
100,00 %
Centres d’atenció a infants i joves

100,00 %

Entitats públiques o privades que hagin rebut una subvenció municipal o disposin de
conveni per al desenvolupament d’un projecte o activitat
100,00 %
Entitats que promoguin l'esport per a persones amb diversitat funcional o amb diferents
patologies 100,00 %

Per decret de Batlia, quan l’activitat, esportiva o no, promocioni la ciutat d’Inca o fomenti
l’esport, l’educació, tengui un caràcter benèfic, social, cultural
100,00 %

Entitats/empreses que disposin de conveni per al desenvolupament d’un projecte o
activitat, en el qual sigui necessari l’ús d’equipaments municipals i disposin de la
corresponent autorització 100,00 %
Documentació per acreditar la bonificació o exempció del preu públic:
La documentació que s'ha de presentar per acreditar algun dels motius que donen dret a
la bonificació o exempció del preu públic taxa, segons el cas, és la següent:
MOTIU

ACTA DEL PLE

Entitats que promoguin l'esport per a persones amb diversitat funcional o amb diferents
patologies 100,00 %

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Entitats/empreses Que disposin de conveni per al desenvolupament d’un projecte o
activitat, en el qual sigui necessari l’ús d’equipaments municipals i disposin de la
corresponent autorització 100,00 %

DOCUMENT
Còpia del certificat expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social que acrediti la
condició de pensionista.
Ser membre d’una família nombrosa categoria general o especial.
Còpia del títol de família nombrosa en vigor o de la targeta individual corresponent.
Ser membre d’una família monoparental.
Còpia del títol de família monoparental o de la targeta individual corresponent.
Ser membre d’una família amb persones amb diversitat funcional.
Còpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció
General d'Atenció a la Dependència.
Llibre de família de la unitat de convivència.
Ser víctima de violència masclista.
Còpia del certificat acreditatiu de l'Institut Balear de la Dona.
Ser membre d’una família en situació de vulnerabilitat econòmica especial.
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Persones que perceben una pensió pública.

Còpia de la resolució de la renda social garantida, de la renda mínima d'inserció o de
l'ingrés mínim vital, o certificat del Servei Públic d'Ocupació Estatal que acredita que la
família té el subsidi de desocupació com a únic ingrés.
Llibre de família de la unitat de convivència.
Ser membre d’una família en risc social.
Acreditació de la situació de declaració de risc: còpia del certificat expedit per l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials o pel departament competent.
Acreditació de la situació de joves en mesures de justícia juvenil: còpia del certificat de la
Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
Llibre de família de la unitat de convivència.
Tenir una diversitat funcional del 33 % o superior.

Tenir el Carnet Jove Europeu.
Entitats/empreses amb afany lucratiu que promoguin l’esport durant la temporada de les
vacances escolars
Objecte social de l’empresa.
Document que acrediti l’activitat.
Per acord del Departament Municipal de Serveis Socials, es podrà determinar la reducció
total o un percentatge variable, una vegada estudiat l’informe preceptiu, quan la persona
sol·licitant acrediti que els seus rendiments no superen l’SMI en relació amb el barem
establert per l'Ajuntament.

ACTA DEL PLE

Carnet Jove Europeu.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Còpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció
General d'Atenció a la Dependència que acrediti un grau de discapacitat del 33 % o
superior.

Informe tècnic de Serveis Socials.
Centres escolars reglats. Horari lectiu per a classes d’EF.
Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.
Centres d’educació especial.
Sol·licitud formal.
Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.
Clubs i entitats esportives locals, que practiquin la natació, inscrits al registre de la CAIB.
Per a entrenaments i competicions oficials
Sol·licitud formal.
Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.
Acreditar que els monitors i monitores, entrenadors/ores... informació relativa a la manca
d'antecedents per delictes de naturalesa sexual.
Centres d’atenció a infants i joves
Sol·licitud formal.
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Sol·licitud formal.

Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.
Acreditar que els monitors i monitores, entrenadors/ores... informació relativa a la manca
d'antecedents per delictes de naturalesa sexual.
Entitats públiques o privades que hagin rebut una subvenció municipal o disposin de
conveni per al desenvolupament d’un projecte o activitat.
Sol·licitud formal.
Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.
Conveni signat
Entitats que promoguin l'esport per a persones amb diversitat funcional o amb diferents
patologies.
Sol·licitud formal.
Entitats/empreses Que disposin de conveni pel desenvolupament d’un projecte o activitat,
en el qual sigui necessari l’ús d’equipaments municipals i disposin de la corresponent
autorització
Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.
Per decret de Batlia, quan l’activitat, esportiva o no, promocioni la ciutat d’Inca o fomenti
l’esport, l’educació, tengui un caràcter benèfic, social, cultural.
Decret de Batlia aprovat
Entitats que promoguin l'esport per a persones amb diversitat funcional o amb diferents
patologies.
Sol·licitud formal.
Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.

ACTA DEL PLE

Sol·licitud formal.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.

Entitats/empreses Que disposin de conveni pel desenvolupament d’un projecte o activitat,
en el qual sigui necessari l’ús d’equipaments municipals i disposin de la corresponent
autorització
Sol·licitud formal.
Acreditar la contractació d’una assegurança d’accidents.
Conveni signat
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
a) El pagament de les entrades per les persones usuàries que no tenen cap abonament
s’efectuaran en el moment d’entrada al recinte.
b) El pagament en cas d’abonament (de mes, temporada, usos...) s’efectuarà en el
moment de formular la sol·licitud.
c) El pagament de serveis/usos que s’estenen a diferents mesos s’efectuarà en la forma
que determini l’ens gestor del servei (Servei d’Esports).
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Acreditar que els monitors i monitores, entrenadors/ores... informació relativa a la manca
d'antecedents per delictes de naturalesa sexual.

El pagament es farà a les oficines dels Serveis d’Esports o bé en les recepcions que els
Serveis d’Esports determini.
Article 9è. Supòsits de devolució del preu públic
a) En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l’Administració,
les persones usuàries podran sol·licitar la devolució de l’import de la tarifa abonada o bé
la part proporcional, segons el cas.
b) Si per motius aliens a l’Ajuntament d’Inca, la persones usuària inscrita es volgués donar
de baixa, no tendrà dret a la devolució de la tarifa abonada, llevat que la renúncia a la
prestació del servei (baixa) hagi estat notificada abans de l’inici de l’activitat.
Les devolucions es tramitaran de la forma habitual, amb la sol·licitud prèvia de la persona
interessada
La devolució del preu públic implica la pèrdua de la plaça i automàticament es revisarà la
llista d’espera de noves persones sol·licitants.

Article 11è. Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança quedaran derogades les següents
ordenances:
- Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i usos d’espais
esportius de l’Institut Municipal d’Activitat Física d’Inca publicada en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 17, de data 4 de febrer de 2010.
- Ordenança reguladora de les normes de gestió del preu públic per la prestació de
serveis i realització d’activitats de la piscina municipal coberta, publicada en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 128, de data 23 de setembre
de 2014.
Article 12è. Disposició final
Aquesta ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació, en sessió
celebrada el dia 23 de desembre de 2021, començarà a regir a partir del dia següent a la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
continuarà vigent fins que s’acordi la modificació o derogació.
ANNEX 1. QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
Els preus de l’ús d’instal·lacions són partint de la base d’1 hora. A partir d’aquesta hora,
s’aplicarà la part proporcional d’utilització en divisions de quart d’hora.
Per a usos extraordinaris es farà pressupost dels costos sobrevinguts a la instal·lació
esportiva municipal.
PISCINES D’ESTIU DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS
PREU PÚBLIC
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El personal encarregat del cobrament del preu públic és responsable de la defraudació
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent
d’acord amb les disposicions legals vigents.

ACTA DEL PLE

S’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i
l’Ordenança general de gestió, recaptació, inspecció de tributs i altres ingressos de dret
públic locals o norma que les derogui o substitueixi.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Article 10è. Infraccions i sancions

Accessos puntuals
Puntual menor de 7 anys

gratuït

Puntual individual (de 7 a 25 anys)

1,35 €

Puntual individual adults (més de 25 anys)

1,45 €

Abonament per 10 accessos individual (de 7 a 25 anys)

10,80 €

Abonament per 10 accessos individual (més de 25 anys)

11,60 €
20,25 €

Abonament per mes individual (més de 25 anys)

21,75 €

Abonament per mes familiar 2 adults parella

30,00 €

Abonament per mes familiar

40,00 €

Abonament per temporada individual (7-25 anys)

35,00 €

Abonament per temporada individual (més de 25 anys)

38,00 €

Abonament per temporada familiar 2 adults parella

40,00 €

Abonament per temporada familiar

50,00 €

Altres serveis
Identificador de la persona abonada

3,50 €

Renovació de l’identificador de la persona abonada

6,00 €

Lloguer de taquilla mes

6,00 €

Lloguer de cadenat

1,00 €

Venda de cadenat

3,00 €

Lloguer d’1 carril de 50 m/hora

20,00 €

Increment per lloguer d’un carril més

10,00 €
400,00 €

Lloguer de piscina (vas gran) complet, ús esportiu més de 6 hores 750,00 €
Lloguer de piscina (vas petit) complet, ús esportiu

100,00 €

Lloguer de piscina (1/2 vas petit) complet, ús esportiu

50,00 €

PISCINES MUNICIPALS CATALINA CORRÓ LORENTE
Accessos puntuals
PREU PÚBLIC
Puntual menor de 7 anys

gratuït

Puntual individual (7 a 25 anys)

3,70 €

Puntual individual adults (més de 25 anys)

3,80 €

Abonaments per temps avançat
Abonament per mes individual (7-25 anys)

27,00 €

Abonament per mes individual (més de 25 anys)

32,00 €
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Lloguer de piscina (vas gran) complet, ús esportiu 3-6 hores

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Abonament per mes individual (7-25 anys)

ACTA DEL PLE

Abonaments per temps avançat

Abonament per mes familiar

59,00 €

Abonament per 3 mesos individual (7-25 anys)

48,00 €

Abonament per 3 mesos individual (més de 25 anys)

54,00 €

Abonament per 3 mesos familiar

80,00 €

Abonament per 3 mesos familiar 2 adults parella

96,00 €

Abonament per 9 mesos individual (7-25 anys)

96,00 €

Abonament per 9 mesos individual (més de 25 anys)

107,00 €

Abonament per 9 mesos familiar

175,00 €

Abonament per 9 mesos familiar 2 adults parella

202,00 €

Abonament per 10 mesos individual (7-25 anys)

107,00 €

Abonament per 10 mesos individual (més de 25 anys)

117,00 €

Abonament per 10 mesos familiar

187,00 €

Abonament per 10 mesos familiar 2 adults parella

213,00 €

Identificador de la persona abonada

3,50 €

Renovació de l’identificador de la persona abonada

6,00 €

Lloguer de taquilla mes

6,00 €

Lloguer de cadenat

1,00 €

Venda de cadenat dia

3,00 €

Casquet escola de natació

2,50 €

Sales activitats dirigides

20,00 € /hora

Sala de reunions/formació

20,00 € /hora

Lloguer d’1 carrer de la piscina gran sense material

22,00 €

Lloguer d’1 carrer de la piscina gran amb material

26,00 €

Increment per lloguer d’un carril més

10,00 €

Cànon d’activitats esportives

6,00 €

Peücs

0,50 €

Pèrdua de polsera

5,00 €

Pany

3,50 €

Gorra escola natació

3,50 €

Lloguer piscina complet ús esportiu (preu/dia)

768,00 €

Lloguer piscina complet ús no esportiu:
Rodatges/concerts i altres esdeveniments de gran format amb suspensió de l’activitat
(preu/dia)
960,00 €
Lloguer de piscina complet, ús esportiu de 3 a 6 hores

380,00 €
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Altres serveis

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

54,00 €
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Abonament per mes familiar 2 adults parella

Lloguer de vas petit de la piscina complet

100,00 €

PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS
ESPAI

2/3 pista hora

25,00 €

1/3 pista hora

18,00 €

Sala de gimnàstica per hora

20,00 €

Sala polivalent 1 hora

20,00 €

Sala polivalent 2 hora

20,00 €

Sala de judo hora

15,00 €

Sala de psicomotricitat per hora

15,00 €

Sala de reunions per hora

10,00 €

Palau entre 3-6 hores (àmbit esportiu)

500,00 €

Palau més de 6 hores (àmbit esportiu)

950,00 €

Palau entre 3-6 hores (àmbit no esportiu)

700,00 €

Palau més de 6 hores (àmbit no esportiu)

1.300,00 €

Ús barra bar dia

40,00 €

Ús barra bar mes

150,00 €

PAVELLÓ MUNICIPAL SA CREU
ESPAI
PREU PÚBLIC
3/3pista

22,00 €

2/3 pista

15,00 €

1/3 pista

11,00 €

Pavelló entre 3-6 hores (àmbit esportiu)

200,00 €

Pavelló més de 6 hores (àmbit esportiu)

500,00 €

Pavelló entre 3-6 hores (àmbit no esportiu)

350,00 €

Pavelló més de 6 hores (àmbit no esportiu)

650,00 €

SALA ESCOLAR M3
ESPAI
PREU PÚBLIC
2/2 pista

22,00 €

1/2 pista central

15,00 €

Sala entre 3-6 hores (àmbit esportiu)

175,00 €

Sala més de 6 hores (àmbit esportiu)

350,00 €
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3/3 pista hora

ACTA DEL PLE

PREU PÚBLIC

Sala entre 3-6 hores (àmbit no esportiu)

350,00 €

Sala més de 6 hores (àmbit no esportiu)

500,00 €

POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS
(excepte l’espai piscines exteriors)
PREU PÚBLIC
Lloguer instal·lació completa 3-6 hores dia

400,00 €

Lloguer instal·lació completa 6-12 hores dia

800,00 €

Ús tècnics, preparadors/es, entrenadors/ores... hora 5,00 €
Grup d’entrenament hora per persona

1,00 €
1,00 €

Ús individual per mes

10,00 €

Ús individual per temporada

50,00 €

Ús de pista completa per hora

25,00 €

Ús de pista completa per dia 3-6 h

150,00 €

Ús de pista completa dia de 7 a 12 h

225,00 €

Ús exclusiu 1 carrer hora

6,00 €

Increment 1 carrer hora

3,00 €

Camp de futbol
Camp futbol 11 hora

40,00 €

1/2 Camp de futbol hora

15,00 €

Increment amb llum

10,00 €

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Ús individual per dia

ACTA DEL PLE

Pista d’atletisme

Camp futbol 7 hora

27,00 €

1/2 Camp de futbol hora

10,00 €

Increment amb llum

7,00 €

Pista de patinatge
Ús individual dia

gratuït

Pista poliesportiva
Pista sencera hora

7,00 €

Mitja pista hora

5,00 €

Increment amb llum

5,00 €

Pista de frontennis
Pista hora

2,50 €

Increment llum hora

1,00 €

Pista de tennis
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Camp futbol 7

Pista hora

2,50 €

Increment llum hora

1,00 €

ALTRES SERVEIS
(aplicables a totes les instal·lacions esportives)
PREU PÚBLIC
Hora servei neteja

14,00 €

Hora servei consergeria

15,00 €

Hora servei manteniment

17,00 €

Hora de socorrisme

17,00 €

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
d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per Mallorca, el grup municipal de
Proposta per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i el grup
municipal d’Unides Podem.
Cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular i el grup municipal de VoxActúa Baleares.

ACTA DEL PLE

II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de data 21 de febrer
de 2022 va acordar dictaminar favorablement i elevar al Ple municipal per la seva
aprovació i per a l’adopció dels acords que s’hi proposen.»

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

TERCER. Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de l'Ordenança fiscal reguladora de les
taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, entrant en vigor de conformitat amb l'establert a l'ordenança.

4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«I. Vista la proposta del president de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern en
relació amb l’expedient de modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques i altres serveis urbanístics, del següent contingut literal:
"PROPOSTA DE BATLIA EN RELACIÓ AMB L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES I ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS
Amb data 15 de desembre de 2021 es va emetre Informe de la tècnica del Departament
de Gestió Tributària, amb la conformitat de Secretaria, en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per procedir a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.

Ajuntament d'Inca | P0702700F | Plaça d’Espanya, 1 | 07300 Inca | Illes Balears | Tel. 971 880 150 | www.incaciutat.com

Codi Validació: 5YKD5E6CD27TKD99J9FZWSJHX | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 60

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

En data 16 de desembre de 2021, es va emetre pel tècnic mitjà d'Intervenció informe
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera a la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.
En data 23 de desembre de 2021 el Ple de la corporació va aprovar inicialment la
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres
serveis urbanístics, que s’havia publicat en el BOIB núm. 180 de data 30 de desembre de
2021, i en el diari Última Hora de data 31 de desembre de 2021, tot concedint un termini
de trenta dies hàbils a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, per a la presentació d'al·legacions o reclamacions.
El termini d'exposició pública de l'esmentada Ordenança fiscal finalitzava en data 14 de
febrer de 2021, i havent-se presentat en data 10 de gener de 2022 (registre d'entrada
núm. 234), al·legació de l'Institut Balear de la Dona de la Conselleria de Presidència on
realitzen una sèrie de recomanacions relatives a l'ús no sexista del llenguatge les quals
s'han d'introduir en l'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
I PER LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS
Article 1. Fonament, naturalesa i objecte
1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
57 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 (TRLHL), i de conformitat amb l’establert als articles
15 a 19 del Text refós, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques i
per la prestació d’altres serveis urbanístics, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del Text refós 2/2004.
2. L’objecte d’aquesta ordenança fiscal serà la regulació de la taxa per la prestació dels
serveis tècnics i administratius necessaris per a la tramesa de:
a) Llicències urbanístiques conforme als tipus definits a l’article 146 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears i l’article 364 del Reglament general de
la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca.
b) Comunicacions prèvies per a tots els supòsits recollits a l’article 148 de la Llei
d’Urbanisme de les Illes Balears i article 389 del Reglament general de la Llei d’ordenació
i ús del sòl.
c) Declaracions responsables quan sigui preceptiu per la normativa sectorial.
d) Les activitats relacionades amb l’execució d’obres de perforació de pous; la instal·lació
de xarxa de servei o la seva modificació; la instal·lació de grues-torre i altres aparells
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SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics, i que una vegada resolta
l'al·legació presentada per l'Institut Balear de la Dona, tendrà el següent contingut literal:
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PRIMER. Estimar l'al·legació presentada per l'Institut Balear de Dona de la Conselleria de
Presidència en data 10 de gener de 2022 (registre d'entrada núm. 234), en relació amb
l'expedient de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques i altres serveis urbanístics.

ACTA DEL PLE

Per tot l'exposat el batle sotmet a l'aprovació del Ple, amb el dictamen favorable previ de
la Comissió d'Economia i Bon Govern, la següent PROPOSTA;

industrials, conforme a les actuacions urbanístiques definides en el Pla General
d’Ordenació Urbana d’Inca.
e) Obres d’execució d’obres o mesures dirigides per l’Administració municipal a altres
Administracions o particulars, en ordre aconseguir el compliment del deure de conservació
dels immobles en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat públic o deure de
rehabilitació dels mateixos; així com les actuacions administratives i de caràcter tècnic
indispensables perquè l’Administració municipal intervengui, mitjançant l’execució d’obres,
en els supòsits de runa econòmica o runa tècnica.
f) Tramitació d’expedients contradictoris de declaració de runa.
g) Assenyalament d’alineacions i rasants, cessions i afectacions.
3. Es troben exclosos d’aquesta ordenança els serveis regulats per l’ordenança fiscal de
la taxa d’obertura d’establiments.
4. La present taxa és independent i compatible amb l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

b) Les actuacions administratives i de caràcter tècnic indispensables tendent a donar
compliment a l’obligació dels deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts a l’article
122 de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears, que correspon adoptar a les persones
propietàries de terrenys, construccions, instal·lacions i altres béns immobles, prèvies a la
intervenció de l’Administració municipal.
c) Les actuacions administratives i de caràcter tècnic indispensables per a l’execució de
les obres necessàries per dotar a l’immoble de les condicions jurídicament exigibles de
conformitat amb el Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca i normativa sectorial aplicable
en matèria de conservació i rehabilitació, en aquells supòsits en què el Departament
d’Urbanisme hagi d’assumir l’execució de les obres per trobar-se els béns immobles en
situació de runa tècnica o econòmica.
d) L’activitat tècnica, administrativa de comprovació i emissió d’informes sobre actuacions
urbanístiques que no es troben subjectes a comunicació prèvia, declaració responsable o
sol·licitud de llicència urbanística.
2. No es troba subjecte a aquesta taxa l’execució de les obres de demolició total o parcial
de construccions i edificacions en els casos de ruïna imminent.
Article 3. Subjecte passiu
1. Son subjectes passius a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, propietàries de la construcció, instal·lació o obra que resultin beneficiàries o
afectades per l’activitat local que constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, malgrat que
no siguin les persones propietàries de l’immoble sobre el qual es realitza l’actuació
urbanística.
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a) L’activitat municipal tècnica i administrativa tendent a l’atorgament de llicències i
autoritzacions urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació urbana, com
l’activitat de comprovació dels elements i circumstàncies posades de manifest als models
de comunicacions prèvies i declaracions responsables per a l’execució d’obres sotmeses
a aquell règim d’intervenció.

ACTA DEL PLE

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Article 2. Fet imposable

Tindrà la condició de propietari o propietària de la construcció, instal·lació o obra la
persona que suporta les despeses o el cost que comporta la seva execució.
2. Quan la construcció, instal·lació o obra no sigui promoguda pel subjecte passiu
contribuent, tenen la consideració de subjectes passius substituts les persones
sol·licitants de les llicències urbanístiques, de la presentació de comunicacions prèvies, o
en el seu cas, els constructors i contractistes de les obres.
3. Als supòsits de serveis per la presentació de prevenció de runes, construccions i
enderrocaments, i, en general, de protecció de persones i bens, compresos també els
manteniments del servei, tendran la condició de substitut del contribuent, les entitats o
societats asseguradores del risc, de conformitat amb l’establert a l’article 23.2 del Text
refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 4. Responsables

Article 5. Base imposable i quota tributària
Constitueix la base imposable de la taxa:
a) En el cas de tramitació d’expedients de llicències urbanístiques, comunicacions prèvies,
declaracions responsables i informes urbanístics en substitució de títol habilitant, el cost
total, real i efectiu de l’obra o instal·lació.
b) En el cas d’altres serveis urbanístics, la base imposable serà el servei prestat.
Les tarifes o tipus de gravamen per aquests serveis s’ajustaran als epígrafs següents;

ACTA DEL PLE

2. Seran responsables subsidiaris les persones administradores de les societats i els
síndics, interventors/es o liquidadors/es de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

1. Respondran solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.

Epígraf 1. Cost total de l’obra o instal·lació.
a) Les obres de construcció, d’edificació i instal·lació de nova planta, i qualsevol
intervenció en els edificis existents.
b) Les obres d’ampliació d’edificis o instal·lacions de tota classe existents.
c) Les obres de modificació o reforma que afectin a l’estructura dels edificis i les
instal·lacions de totes classes.
d) Les obres i usos de caràcter provisional establerts a l’article 128 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre d’urbanisme de les Illes Balears.
e) La demolició total i parcial de construccions i edificacions, tret dels casos declarats en
ruïna imminent.
f) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials,
mercantils o professionals, serveis públics o qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
g) Els actes subjectes a comunicació prèvia i/o declaració responsable no recollits en
altres epígrafs d’aquest article.
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La quota serà l’1 % del cost total, real i efectiu en:

h) Moviments de terra, com ara desmunts, esplanació, excavació i terraplenament, llevat
que aquests actes estiguin detallats i programats com obres a executar en projectes
d’urbanització o d’edificació aprovats o autoritzats.
i) Tancament de solars sense edificar.
j) Modificació de l’ús dels edificis i instal·lacions en general.
Epígraf 2. Parcel·lacions urbanístiques i modificacions de les existents, en sòl urbà o
rústic.
- La quota serà de ...................................................................................335,88 €
Epígraf 3. Emissió de certificats d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.
- La quota serà de ...................................................................................139,01 €
Epígraf 4. Per cada llicència de primera ocupació i/o certificat final d’obra per cada
habitatge, local i instal·lació.
- La quota serà de ...................................................................................24,02 €

- 4.1. Amb augment del pressupost inicial.
A més del que pertoqui aplicar segons l’apartat següent respecte de les modificacions
que, sense afectar l’ampliació, incideixin en la llicència aprovada inicialment, la quota serà
de l’1 % de l’augment del pressupost derivat de l’ampliació.
- 4.2. Sense augment del pressupost inicial.
La quota serà del 0,10 % del pressupost inicial relatiu a la suma de superfícies de les
dependències modificades (en configuració i/o buits) segons certificació emesa pel
director tècnic o per la directora tècnica d’aquella.

ACTA DEL PLE

La base imposable està constituïda per la diferència entre el pressupost inicial i el
modificat i, si s’escau, el pressupost inicial relatiu a la suma de superfície de les
dependències modificades.
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Epígraf 5. Modificacions de projectes aprovats.

Epígraf 6. Sol·licitud de pròrroga de llicència, amb els requisits prevists a l’article 154.3 i 4
de la Llei d’ordenació d’urbanisme de les Illes Balears.
La base imposable serà el valor de l’obra pendent de realització.
La quota serà de .... 2 % del valor de l’obra pendent de realització, segons certificat emès
pel director tècnic o per la directora tècnica d’aquella.
Epígraf 7. Casos d’edificació i ús del sòl que suposin pel particular l’ocupació o utilització
del domini públic conforme a l’article 151.2 LOUIB (concessió o autorització), es prendrà
com base imposable, segons els casos, els epígrafs següents.
Epígraf 8. Inspecció d’edificis per part del personal tècnic municipal, en relació amb les
condicions de seguretat i salubritat de caràcter públic, iniciades d’ofici o a sol·licitud de
part interessada.
- La quota serà de ...................................................................................... 284,05 €.
Epígraf 9. Ordre d’execució a realitzar pels propietaris en compliment del deure de
conservació dels edificis en condicions de seguretat i salubritat públiques.
- La quota serà de l’1 % sobre el cost total previst pels Serveis Tècnics.
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- 4.3. La quota mínima de prestació del servei anterior serà de ...............323,44 €

Epígraf 10. Tramitació d’expedients de declaració de ruïna en immobles iniciats d’ofici o a
sol·licitud de part interessada.
- 10.1. Per cada visita d’inspecció efectuada sobre condicions de seguretat i salubritat de
caràcter públic la quota serà de ................................................................ 284,05 €.
- 10.2. Pel dictamen pericial, amb valoració de les obres a realitzar, la quota serà
de .........................................................2 % del cost estimat pels Serveis tècnics.
Article 6. Exempcions i bonificacions
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes
amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.
Article 7. Meritació

3. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada per la denegació
de la llicència sol·licitada, o per la concessió de la llicència condicionada a la modificació
del projectes presentat, per la renúncia o desistiment del sol·licitant, o per caducitat
d’aquesta. Tampoc es veurà afectada pel control posterior en els supòsits en els quals
l’exigència de llicència fos substituïda per la presentació de la declaració responsable o
comunicació prèvia.
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2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut l’oportuna llicència o
sense haver-lo comunicat prèviament a l’Administració municipal, la taxa es meritarà quan
s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’obra en qüestió és o no
autoritzable, amb independència de la iniciació de l’expedient administratiu que pugui
instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició si no fossin
autoritzades.

ACTA DEL PLE

1. Es merita la taxa i sorgeix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. Amb aquests efectes, s'entén que l’activitat s’inicia el dia de la
presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència urbanística, de comunicació prèvia, o
sol·licitud d’altres serveis urbanístics, si el subjecte la formula expressament.

5. En els casos dels serveis urbanístics d’inspecció d’edificis, execució d’obra, tramitació
d’expedients de declaració de ruïna en immobles, visita d’inspecció efectuada sobre
condicions de seguretat i salubritat de caràcter públic i els dictàmens pericials es merita la
taxa i sorgeix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable.
6. No es tramitarà cap sol·licitud sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Article 8. Normes de gestió
1. Les persones interessades en la realització d’una actuació de contingut urbanístic
presentaran davant l’Ajuntament l’oportuna sol·licitud de llicència en les distintes
modalitats, el corresponent formulari de comunicació prèvia, o la sol·licitud de la resta de
serveis urbanístics que es regulen a l’article 5. En tots els supòsits s’hauran d'acompanyar
els documents pertinents on constarà tota la informació necessària per a l’exacta aplicació
d’aquesta taxa.
2. El procediment d’ingrés de la taxa serà el de liquidació de conformitat amb l’article 26
del TRLHL. El Departament d’Urbanisme procedirà a la liquidació de la taxa en el moment
d’iniciar-se la prestació del servei o activitat que no es tramitarà si no s’ha efectuat el
pagament corresponent.
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4. La no execució de les obres subjectes a comunicació prèvia presentada davant
l’Ajuntament no generen dret a la devolució de la tarifa abonada.

3. El pagament de la liquidació inicial notificada per l’Ajuntament tendrà caràcter
provisional i serà a compte de la liquidació definitiva que es durà a terme.
4. Finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i
efectiu, l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà, si
s’escau, la base imposable, emetrà la corresponent liquidació definitiva i exigirà del
subjecte passiu la quantitat que pertoqui, o la hi reintegrarà, si escau.
5. La quota a abonar serà la resultant de l’aplicació de la suma de les tarifes
corresponents a cada una de les actuacions autoritzades segons aquesta ordenança, ja
sigui iniciada la tramitació d’ofici o a sol·licitud del subjecte passiu.
6. En les obres que, d’acord amb les ordenances d’edificació municipals, comportin
l’obligació de col·locar tanques o bastiments a la via pública, s’exigirà el pagament de les
taxes corresponents a aquests conceptes, conforme a les seves ordenances. Les
persones interessades hauran d’adjuntar a la sol·licitud els documents pertinents per a la
determinació de les taxes.

2. Les llicències, declaracions responsables, comunicacions prèvies i cartes de pagament
o fotocòpies de les unes i les altres, seran en el lloc de les obres mentre durin aquestes,
per poder ser exhibides a requeriment dels agents municipals, els qui en cap cas podran
retirar-les per ser inexcusable la permanència d’aquests documents en el lloc de les
obres.
Article 10. Infraccions i sancions tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com la determinació de les
sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, així com en
l’Ordenança fiscal general.
Article 11. Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança queden derogades de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratiu aprovada per l’Ajuntament
ple en data 17 d’octubre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
170 de data 19 de desembre de 2019, les següents tarifes relatives a autoritzacions o
llicències:
- Per cada llicència de parcel·lació urbanística en sòl urbà o rústic.
- Per cada llicència de primera ocupació, i/o certificat final d’obra per cada habitatge i
local.
- Per cada aprovació o modificació de llicència urbanística aprovada anteriorment, sense
que existeixi augment de pressupost.
Article 12. Disposició final
L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i per la prestació
d’altres serveis urbanístics va ser aprovada inicialment per l’Ajuntament en ple en la
sessió celebrada en data 23 de desembre de 2021, i entrarà en vigor a partir de la seva
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1. L’execució de les obres queda subjecta a la vigilància, fiscalització i revisió de
l’Ajuntament, qui les exercirà a través dels seus tècnics i agents.
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Article 9. Inspecció

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

7. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei
públic no es presti, es procedirà la devolució de l’import corresponent.

publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en els termes prevists a l’article 17.4 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 2/2004. La seva vigència continuarà
fins que no sigui derogada o modificada.
TERCER. Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de l'Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, entrant
en vigor de conformitat amb l'establert a l'ordenança."
II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de data 21 de febrer
de 2022 va acordar dictaminar favorablement i elevar al Ple municipal per a la seva
aprovació i per l’adopció dels acords que s’hi proposen.»
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent
resultat:

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA
PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’APARCAMENT A LA PLAÇA DE MALLORCA I A LA PLAÇA D’ANTONI MATEU
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«I. Vista la proposta del President de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern en
relació amb l’expedient d’aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de la
prestació patrimonial pública de caràcter no tributari per la prestació del servei
d’aparcaments a la plaça de Mallorca i a la plaça d’Antoni Mateu, del següent contingut
literal:
“Aquest Ajuntament presta el servei públic per la gestió i explotació d’aparcaments a la
Plaça Mallorca i Plaça Antoni Mateu, mitjançant una concessió de serveis, i en data 24 de
juny de 2021 es va aprovar definitivament l’ordenança reguladora de la prestació
patrimonial pública no tributària, que s’havia publicat en el BOIB núm. 85 de data 29 de
juny de 2021;
La Fundació Es Garrover-Associació Estel de Llevant UTE, concessionària, va presentar
instància en data 17 de desembre de 2021, registre d’entrada núm. 9179, en la qual
sol·licitava l’aprovació de tarifes d’abonament mensual dels aparcaments de la plaça de
Mallorca i de la plaça d’Antoni Mateu (abonament 24 hores, abonament nocturn i
abonament de dia);
Atès l’expedient que es tramita per la modificació de l’ordenança reguladora de la
prestació patrimonial pública no tributària derivada de la prestació del servei
d’aparcaments a la plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu;
Vist els informes emesos per la tècnica d’Administració general, adscrita al Departament
de Gestió Tributària, que consta a l’expedient;
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
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Sis (6) vots d'abstenció del grup municipal d’Unides Podem, el grup municipal de VoxActúa Baleares i el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
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Dotze (12) vots a favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal del
Partit Popular, el grup municipal Independents d'Inca, el grup municipal de Més per
Mallorca i el grup municipal Proposta per les Illes.

Atès que amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de normes amb rang reglamentari i en compliment de l’establert a l’article 133
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança es va aprovar
per acord de Junta de Govern de data 19 de gener de 2022 una consulta pública prèvia,
sense que dins el termini de la consulta s’hagi presentat cap opinió.
Vist l’informe emès per la tècnica d’Administració general, adscrita al Departament de
Gestió Tributària, i atès que la proposta ha de ser dictaminada prèviament per la Comissió
Informativa d’Economia i Bon Govern, de conformitat amb l’establert en l’article 20.1.c) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb
els articles 82, 123 i 126, entre d’altres del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es
PROPOSA, que per l’Ajuntament ple, l’adopció dels següents acords:

1.1. De conformitat amb l’establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i a l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el disposat a
l’article 20.6 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, aquest Ajuntament estableix la
«Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei
d’aparcaments a la Plaça Mallorca i la Plaça Antoni Mateu», que es regirà per aquesta
ordenança.
1.2. D’acord amb l’article 20.6, les contraprestacions econòmiques establertes
coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 20 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, realitzada de manera directa
mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tendran la condició de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, conforme al previst a l’article 31. 3
de la Constitució.
En concret, tendran tal consideració les exigides per l’explotació d’obres o la prestació de
serveis, en règim de concessió, societats d’economia mixta, entitats públiques
empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres formes de Dret privat.
Sense perjudici de l’establert a l’article 103 de la Llei de contractes del sector públic, les
contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat es regularan mitjançant
ordenança. Durant el procediment d’aprovació d’aquesta ordenança, les entitats locals
sol·licitaran l’informe preceptiu de les administracions públiques a les quals l’ordenament
jurídic els n’atribueix alguna facultat d’intervenció.
Pressupost de fet de la prestació patrimonial
Article 2. Constitueix l'objecte d'aquesta prestació patrimonial la utilització pels particulars
dels aparcaments situats en la plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu, mitjançant
l’entrada i estada dels vehicles en els mateixos.
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Article 1. Fonaments i naturalesa

ACTA DEL PLE

‘ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA NO
TRIBUTÀRIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENTS DE LA PLAÇA DE
MALLORCA I LA PLAÇA D’ANTONI MATEU

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació
patrimonial pública de caràcter no tributari per la prestació del servei d’aparcaments a la
plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu, que es transcriu:

Persones obligades al pagament
Article 3. Estan obligades al pagament de la prestació patrimonial les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre,general tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin del servei d’aparcaments de
la plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu.
Responsables
Article 4
4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen l'article 42 de la Llei general tributària.
4.2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Quantia de la tarifa

5.2. La quantia d’aquestes tarifes serà exposada en llocs visibles a l’entrada i sortida dels
aparcaments de la plaça de Mallorca i la plaça d’Antoni Mateu.
Tarifa
Article 6
6.1. Tarifa del servei d’aparcaments rotatoris a la plaça de Mallorca i a la plaça d’Antoni
Mateu
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5.1. La tarifa de preu a satisfer pel servei d’aparcament de la plaça de Mallorca i la plaça
d’Antoni Mateu serà determinada, en el cas de l’aparcament rotatori, en funció del període
de temps d’utilització dels servei i la quantia econòmica per unitat de temps establerta en
el article 6.1 de la present Ordenança, mentre que en els aparcaments amb reserva de
plaça per un període de temps preestablert la tarifa serà l’establerta en l’article 6 apartats
2 i 3.

ACTA DEL PLE

Article 5

Euros
Per cada minut

0,0239

6.2. Tarifes estacionament amb reserva de plaça de Mallorca
La tarifa màxima d’aquesta prestació patrimonial, IVA inclòs, serà la següent:
Euros
Abonament mensual (24 h)

55

Abonament mensual nocturn (de 20 h a 8 h)

27,50

Abonament mensual diürn (de 8 h a 20 h)

27,50

6.3. Tarifa estacionament amb reserva de plaça a la plaça d’Antoni Mateu
La tarifa màxima d’aquesta prestació patrimonial, IVA inclòs, serà la següent:
Euros
Abonament mensual (24 h)

50

Abonament mensual nocturn (de 20 h a 8 h)

25
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La tarifa màxima d’aquesta prestació patrimonial, IVA inclòs, serà la següent:

Abonament mensual diürn (de 8 h a 20 h)

25

Meritació de la prestació patrimonial i normes de gestió i cobrança
Article 7
7.1. En el supòsit determinat en l’article 2.1 es merita la prestació del servei i neix
l’obligació de pagament de la prestació patrimonial, des que s’inicia el servei
d’aparcament mitjançant l’entrada dels vehicles subjectes a la prestació patrimonial no
tributària.
7.2. El pagament de la tarifa s’efectuarà en el moment de la sortida dels aparcaments de
la plaça de Mallorca o la plaça d’Antoni Mateu, essent requisit imprescindible per la sortida
de qualsevol vehicle el pagament de la prestació patrimonial.
Article 8

Article 9. L’horari de l’estada o permanència dels vehicles dins del recinte dels
aparcaments de la Plaça Mallorca o la Plaça Antoni Mateu, serà establert per cada un
d’ells mitjançant anuncis en llocs visibles, a l’entrada i sortida dels aparcaments.
Article 10. L’administració i cobrança de les tarifes es realitzarà per l’empresa
concessionària dels servei de gestió i explotació dels aparcaments de la plaça de Mallorca
i la plaça d’Antoni Mateu.
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8.2. Serà requisit imprescindible la presentació de targeta tiquet per l’avaluació de l’import
a satisfer per aquesta prestació patrimonial. En els supòsits de no presentar la targeta en
el moment d’efectuar la sortida dels vehicles dels aparcaments, la quantificació de la tarifa
es realitzarà en funció del temps real d’estada, determinat a través del sistema
d’identificació de matrícula, dia, hora i minut d’entrada, que té instal·lat l’aparcament de
conformitat amb la normativa.

ACTA DEL PLE

8.1. La quantificació del termini de temps per determinar la tarifa de la prestació
patrimonial no tributària serà el resultat de la diferència entre l’hora de retirada o sortida
del vehicle i l’hora d’entrada d’aquest en els recintes de l’aparcament, segons la targeta
tiquet expedida per les instal·lacions de control que s’habilitin.

Article 11. Finalitzat el termini de pagament de les tarifes en voluntària, sense que hagin
estat abonades, s’iniciarà el període executiu, i seran exigides pel procediment de
constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el
que preveu el vigent Reglament General de Recaptació.
Infraccions i sancions
Article 12. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com les sancions
que corresponguin en cada cas s'estarà al que disposen els articles 181 i següents de la
Llei general tributària.
Gestió del servei
Article 13. El servei es gestiona de forma indirecta, a travès d’empresa concessionària,
essent d’aplicació el previst en els plecs clàusules administratives i de prescripcions
tècniques i el contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària.
Disposició final
La present Ordenança, la redacció de la qual ha estat aprovada per l’Ajuntament en ple en
sessió del dia 24 de febrer de 2022, entra en vigor a partir del dia següent a la seva
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Recaptació en període executiu

publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i hi queda mentre no se n’acordi
la seva modificació o derogació.’
SEGON. Sotmetre aquesta ordenança a informació pública i audiència dels interessats,
amb publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, i en la web municipal, per un termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del
dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial, perquè els ciutadans puguin presentar
reclamacions i/o suggeriments que consideren oportuns.
TERCER. Les reclamacions i suggeriments presentats s’elevaran al Ple de la corporació
per la seva estimació o desestimació i per l’aprovació definitiva de l’Ordenança.
QUART. En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments s’entendrà
aprovada definitivament l’ordenança, sense necessitat de nou acord exprés del Ple de la
corporació.

II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de data 21 de febrer
de 2021 va acordar dictaminar favorablement i elevar al Ple municipal per a la seva
aprovació i per a l’adopció dels acords que s’hi proposen.»
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent
resultat:
Setze (16) vots a favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal del
Partit Popular, grup municipal Independents d'Inca, el grup municipal de Més per Mallorca,
el grup municipal de Proposta per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem.

ACTA DEL PLE

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament http://incaciutat.sedelectronica.es].”
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QUINT. Que l’acord d’aprovació definitiva o, en el seu cas, l’inicial elevat automàticament
a definitiu, i el text íntegre de l’Ordenança es publiqui al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox-Actúa Baleares.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN PER
AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE LA VIGÈNCIA DE LES CONCESSIONS DE L’EDIFICI
DEL MERCAT COBERT
El Sr. García s'incorpora a la sessió.
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«I. Per part del batle president es va elevar a la consideració de la Comissió Informativa
d’Economia i Bon Govern el següent informe proposta:
INFORME AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que emet el secretari accidental de la
corporació per aixecar la suspensió de la vigència de les concessions de l’edifici del
Mercat Cobert, que han estat suspenses a conseqüència de les obres de reforma de la
plaça del Mercat i envoltants.
I. En data de 22 de juliol de 2019, amb els antecedents i fonaments previs que es troben a
l’informe que consta a l’expedient, i degut a les conseqüències de la incidència que les
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.

obres de reforma de la plaça del Mercat, integració i embelliment del casc antic, tendrien
sobre les concessions existents en l’edifici del Mercat, el Ple de l’Ajuntament va adoptar
els següents acords:
"PRIMER. Aprovar la suspensió parcial de la vigència de la concessió per la gestió i
explotació del servei públic de Mercat Municipal permanent i aparcament en l’edifici del
Mercat, de la qual és titular l’entitat Mercat d’Inca SL; aquesta suspensió parcial afecta
únicament el servei d’aparcament, i es mantén l’explotació dels llocs de venda del Mercat
Cobert. Aquesta suspensió parcial s’iniciarà quan, a indicació de la direcció facultativa de
les obres de reforma, sorgeixi la impossibilitat d’explotar l’aparcament, aixecant acta en
aquest sentit, i es mantindrà mentre duri aquesta impossibilitat.

QUART. Declarar que l’empresa concessionària, Mercat d’Inca SL té dret a ser
indemnitzada a conseqüència dels danys i perjudicis soferts per la suspensió de la
concessió, per la qual cosa, una vegada que es pugui reiniciar normalment l’activitat de la
concessió, l’empresa Mercat d’Inca SL, haurà de ser indemnitzada pels danys i perjudicis
que acrediti, aplicant les bases de determinació contingudes a l’informe del tècnic
municipal Sr. Joan Barceló Mascaró, les quals també s’aproven. L’import d’aquesta
quantitat haurà de ser aprovat i fixat definitivament, mitjançant nou acord del Ple
municipal, i podrà ser abonada en efectiu a l’empresa o mitjançant la compensació de
cànons a la seva elecció, que haurà de manifestar abans de l’aprovació definitiva.
QUINT. Suspendre la vigència de les concessions a particulars a la planta -4 de
l’aparcament mentre estigui tancat a conseqüència de les obres. Una vegada que es torni
a reobrir, es reiniciarà el còmput de la concessió, sense dret a indemnització.
SEXT. Declarar que no procedeix la suspensió del contracte de concessió de supermercat
de la planta soterrada -1, ni de la tenda exterior del Mercat Cobert, locals 4 i 5, ni la
indemnització de danys i perjudicis a aquestes concessions a conseqüència de l’execució
de les obres pels motius exposats anteriorment."
En data de 2 d’agost de 2021 va tancar l’aparcament, i el dia 1 fou el darrer en què es va
poder utilitzar, i en data de 24 de novembre de 2021 es va procedir a la reobertura de
l’aparcament, per la qual cosa en aquesta darrera data va cessar la causa que havia
originat la suspensió de les concessions. Per tant, l’aparcament va romandre tancat un
total de 3 mesos i 22 dies.
II. En data de 8 de febrer de 2022 (RE 2022-E-RE-881) l’empresa concessionària Mercat
d’Inca SL, de conformitat amb els anteriors acords, presenta escrit en sol·licitud de
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TERCER. Suspendre el pagament de la totalitat del cànon de la concessió durant el
temps que es mantingui la suspensió parcial de la vigència de la concessió, pels motius
exposats anteriorment. El pagament es reprendrà quan s’aixequi la suspensió parcial de
la concessió, a aquests efectes, tot i que el pagament es realitza semestralment (art. 13
del plec), respecte del semestre en què s’iniciï l’activitat es procedirà a aplicar el 15,5 %
sobre els ingressos bruts de l’aparcament que s’hagin produït, la quantitat resultant no
podrà ser inferior a la quantitat que indica el plec de condicions (26.678,38 euros anuals,
13.339,19 per semestre) reduïda proporcionalment pels mesos en què hagi estat tancat
l’aparcament.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

el
la
el
la

ACTA DEL PLE

SEGON. Una vegada que es pugui tornar a obrir el aparcament soterrat es reiniciarà
termini de vigència de la totalitat de la concessió, en aquests efectes s’aixecarà acta en
qual constarà la nova data de finalització de la concessió, que serà la pactada en
contracte més la pròrroga dels mesos en què hagi estat suspesa parcialment
concessió.

indemnització per els danys i perjudicis causats durant la suspensió de la concessió,
aportant la documentació que va considerar adient.
En data de 16 de febrer de 2022 s’emet informe econòmic per part del tècnic mitjà
d’Intervenció segons el qual la quantia indemnitzable per tots els conceptes ascendeix a
23.019,91 euros.
Per altra banda, vist que va quedar suspesa la totalitat del cànon de la concessió,
procedeix ara liquidar el cànon de la concessió amb efectes de dia 24 de novembre de
2021, de conformitat amb el plec de condicions de la concessió i amb el que preveu el
punt tercer de l’acord del Ple municipal de data 22 de juliol de 2019, transcrit anteriorment.

Respecte de les primeres, si conforme a les actes d’ocupació signades en el seu dia
finalitzen el dia 14 d’abril de 2060, la pròrroga de 3 mesos i 22 dies du el nou termini de
vigència de les concessions a 5 d’agost de 2060.
En quant a les concessions a canvi del pago mensual del cànon, aquestes estan
adjudicades pel termini d’un any amb possibilitat de pròrroga anual, a criteri de
l’Ajuntament, però fins a un màxim de deu anys, per tant la pròrroga ha d’actuar damunt
l’anualitat vigent de forma que la finalització de l’anualitat es veurà prorrogada aquests 3
mesos i 22 dies. El termini màxim de deu anys de vigència de les concessions, sense
perjudici del dret de l’Ajuntament de denunciar la vigència amb un mes d’antelació (art. 8
del plec de condicions), també es pot veure prorrogat pel 3 mesos i 22 dies si l’Ajuntament
abans no fa ús de l’esmentat dret.
Respecte d’aquestes places cal fer esment que des de la suspensió de la concessió
l’Ajuntament també ha suspès el cobrament del cànon mensual, per la qual cosa
procedeix ara la seva liquidació a partir de la data de 24 de novembre de 2021, en què es
va reobrir l’aparcament. Per altra banda, segons l’art. 12 del plec de condicions el cànon
s’ha d’abonar dins els cinc primers dies de cada mes, per la qual cosa es pot liquidar
també la totalitat del mes de febrer.
En atenció al que s’ha exposat, el funcionari que subscriu emet informe favorable i formula
la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER. Aixecar la suspensió de la concessió per la gestió i explotació del servei públic
de mercat municipal permanent i aparcament en l’edifici del Mercat, de la qual és titular
l’entitat Mercat d’Inca SL, amb efectes de dia 24 de novembre de 2021, resultant que la
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En aquesta planta els aparcaments estan subjectes a dos tipus de concessions: unes, a
cinquanta anys respecte a vuit aparcaments (números 404,405,406,416,417,429,433 i
459), i la resta a canvi del pagament mensual del cànon, amb un termini de vigència anual
prorrogable fins a un màxim de deu anys.
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III. Quant als aparcaments de la planta quarta el Ple municipal, com és de veure, va
acordar suspendre la vigència de les concessions demanials mentre restés tancat
l’aparcament, i reiniciar el còmput de la concessió una vegada que es torni a reobrir el
aparcament, això és, dia 24 de novembre de 2021. En definitiva, aquest acord implica que
el termini de vigència de les concessions dels aparcaments s’ha de prorrogar el termini de
3 mesos i 22 dies.

ACTA DEL PLE

A part dels anteriors extrems, el termini de la concessió s’haurà de prorrogar, conforme a
l’acord plenari, per termini igual el que ha estat tancat l’aparcament, és a dir 3 mesos i 22
dies. Segons l’acta d’ocupació del domini públic subscrita el dia 7 d’abril de 2010, la
concessió finalitza el dia 8 d’abril de 2045, així doncs aquesta pròrroga situa la finalització
de la concessió a dia 30 de juliol de 2045.

concessió ha estat suspesa 3 mesos i 22 dies; i en conseqüència, liquidar el cànon de la
concessió amb efectes de dia 24 de novembre de 2021, de conformitat amb el plec de
condicions de la concessió i amb el que preveu el punt tercer de l’acord del Ple municipal
de data 22 de juliol de 2019, transcrit en els antecedents d’aquesta proposta.
SEGON. Prorrogar la concessió per la gestió i explotació del servei públic de mercat
municipal permanent i aparcament en l’edifici del Mercat 3 mesos i 22 dies, per la qual
cosa, tenint en compte que la concessió finalitzava el dia 8 d’abril de 2045, afegint els 3
mesos i 22 dies, la nova data de finalització serà el dia 30 de juliol de 2045.

SEXT. Prorrogar 3 mesos i 22 dies les concessions demanials anuals en els aparcaments
de la planta -4, de forma que l’anualitat que estigui vigent en cada aparcament es veurà
automàticament prorrogada per tres mesos i 22 dies. El termini màxim de duració
d’aquestes concessions i les seves pròrrogues, que és de deu anys, es veurà prorrogat
per 3 mesos i 22 dies, sense perjudici i amb l’advertència als concessionaris del dret de
l’Ajuntament de denunciar la vigència de les concessions amb un mes d’antelació a la
data finalització del termini de vigència inicial d’un any o de les seves pròrrogues, i així
queda resolta la concessió, de conformitat amb el que preveu l’art. 8 del plec de
condicions.
EL SECRETARI ACCIDENTAL
PROPOSTA DE DE LA BATLIA
Vist l'anterior informe proposta, el batle president eleva a la consideració de la Comissió
Informativa d’Economia i Bon Govern perquè la dictamini i l’elevi a la consideració del Ple
municipal per la seva aprovació i per l’adopció dels acords que s’hi proposen. EL BATLE.»
«II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, a la seva sessió de dia 21 de
febrer de 2022, va dictaminar favorablement l’anterior informe proposta i va acordar
elevar-lo al Ple municipal per a la seva aprovació i per a 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:
Setze (16) vots a favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal del
Partit Popular, el grup municipal de Més per Mallorca, el grup municipal de Proposta per
les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i el grup municipal
d’Unides Podem.
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QUINT. Prorrogar 3 mesos i 22 dies les concessions demanials a cinquanta anys en els
aparcaments de la planta -4, números 404, 405, 406, 416, 417, 429, 433 i 459, per la qual
cosa, tenint en compte que la concessió finalitzava el dia 14 d’abril de 2060, la nova data
de finalització serà el dia 5 d’agost de 2060.

ACTA DEL PLE

QUART. Aixecar la suspensió de les concessions demanials a particulars a la planta -4 de
l’aparcament amb efectes de dia 24 de novembre de 2021, resultant que les concessions
ha estat suspeses 3 mesos i 22 dies; i en conseqüència, respecte de les concessions
subjectes al pagament d’un cànon mensual, liquidar el cànons mensuals pendents des del
dia 24 de novembre de 2021 fins a dia 28 de febrer de 2019.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

TERCER. Indemnitzar l’entitat Mercat d’Inca SL en la quantitat 23.019,91 euros, en
concepte de danys i perjudicis, per la totalitat dels danys i perjudicis soferts com a
conseqüència de la suspensió de la concessió; i en conseqüència, autoritzar, disposar i
reconèixer l’obligació (ADO) de pagament de la quantitat esmentada amb càrrec a la
partida pressupostària núm. 000.92000.2269900.

Tres (3) vots d'abstenció del grup municipal d’Independents d'Inca i el grup municipal de
Vox-Actúa Baleares.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
Per error, s'omet el punt núm. 7, que es debatrà més endavant.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE 2022 PER A
CLUBS ESPORTIUS LOCALS
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:
«Vista la Providència de Batlia de data 15 de febrer de 2022 i de conformitat amb allò
establert a la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents

Denominació: convocatòria per l’atorgament de subvencions per a clubs esportius locals
2022. La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar a fer front a part de les despeses de la
temporada 20121-2022 o bé 2022, inherents al desenvolupament de les activitats
esportives.
Crèdit: trenta-set mil euros (37.000 euros).
Partida pressupostària: 2022/34100/4830001.
Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.
Sector a què es dirigeixen els ajuts: clubs actius locals amb una antiguitat mínima
marcada en les bases de la convocatòria.

ACTA DEL PLE

Vista l’existència de crèdit, vinculat a l’entrada en vigor del Pressupost General de
l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2022 definitivament aprovat, incorporant el crèdit suficient i
el finançament adequat per atendre les obligacions que es derivin de l’execució de les
bases següents:

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

ANTECEDENTS

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 a la
base 7a. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.
El termini d’execució de les accions: serà entre l'1 d'agost de l'exercici pressupostari
anterior al de la convocatòria i el 30 de juny de l'exercici pressupostari de la convocatòria.
Termini de justificació: les entitats han de presentar la documentació justificativa descrita
en aquesta base en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de
finalització de l'execució de les actuacions objecte de subvenció (30 de juny).
Fonts de finançament: Ordinaris.
Pla d'acció: ajudar amb el manteniment i funcionament als clubs esportius durant l'exercici
del 2022.
Considerant l'acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26
de maig de 2016.
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Objectius i efectes pretesos: ajudar amb el manteniment i funcionament als clubs
esportius locals.

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 2022/34100/4830001 del pressupost per a l’exercici de 2022.
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.

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 Informativa d'Hisenda de dia 21 de febrer, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. 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 2022 amb l’objectiu de fomentar la pràctica
esportiva entre tots els grups d’edat possibles, que s'adjunten a la proposta.
Segon. Autoritzar (A) la despesa amb càrrec a
2022/34100/4830001, amb un import de 37.000,00 euros.

l'aplicació

pressupostària

Tercer. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la
Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS”.
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Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.
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Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tenguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.

ACTA DEL PLE

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

El Sr. Penya fa una breu explicació del Dictamen.
Es sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat:
Unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN PER
APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE 2022 PER A LA
RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:

2. L'objecte de les presents bases és fomentar i regular les ajudes econòmiques que
l'Ajuntament d'Inca concedirà durant l'any 2022 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 dues
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, tendran 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 2022.
Fonaments de dret
Vist que el Pressupost municipal per al 2022, 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.
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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 millorar la imatge de la ciutat.

ACTA DEL PLE

I. VIST la Providència de Batlia de data 18/02/2022 i de conformitat amb allò establert a la
Llei general de subvencions, 38/2003, resulten els Antecedents de fet següents:

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

«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
2022 per a la restauració i rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà d'Inca
mitjançant dues línies, casc antic-catalogats i eixample d'Inca; perquè s’elevi a la decisió
del Ple de l’Ajuntament.

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).

Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor/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 2022, 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 reglamentàries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.q), 25.2.a) i 47.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'organització, Funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals de 28 de novembre de 1986, el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i l’arquitecte
municipal que subscriuen sotmeten el present Informe jurídic FAVORABLE, a resultes del
qual es formula la Proposta de resolució que se sotmet a la consideració del president de
la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, per tant, si és procedent, s’elevi la seva
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Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tenguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

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.

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 2022 per a la restauració i rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà
d'Inca mitjançant dues línies, nucli antic-catalogats i eixample d'Inca que s'adjunten com a
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 2022; 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).

El Sr. Caballero fa una breu explicació del Dictamen.
Se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat:
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
Seguidamnet es tracta el punt núm. 7 del ordre del dia que anteriorment s'havia omès per
error.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I BON GOVERN PER
AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE LA VIGÈNCIA DE LES CONCESSIONS DE
L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE MALLORCA

ACTA DEL PLE

Unanimitat (19).
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Cinquè. Que es publiqui un extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.»

«I. Per part del batle president es va elevar a la consideració de la Comissió Informativa
d’Economia i Bon Govern el següent informe proposta:
“INFORME AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que emet el secretari accidental de la
corporació per aixecar la suspensió de la vigència de la concessió dels usuaris de
l’aparcament de la plaça de Mallorca, adoptada mitjançant acord del ple municipal de data
31 d’octubre de 2019 a conseqüència de les obres de reforma de la plaça.
En data de 31 d'octubre de 2019, amb els antecedents i fonaments previs que es troben a
l’informe que consta a l’expedient, el Ple de l’Ajuntament va adoptar els següents acords
en referència a la concessió a particulars dels aparcaments de la plaça de Mallorca, degut
a les obres de reforma de la plaça:
“PRIMER. Suspendre el dret d’ús en exclusiva dels aparcaments dels que disposen els
particulars a la plaça Mallorca amb efectes de dia 1 d’octubre de 2019, data en què es
varen veure privats del seu dret a conseqüència de les obres de reforma de la plaça de
Mallorca, i fins a la recepció de les obres de reforma.
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Les persones reunides consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:

SEGON. Acordar que aquesta suspensió dona lloc a aquests usuaris a una indemnització
de danys i perjudicis que quedarà rescabalada de la següent manera:
Oferint un dret d’ús en exclusiva d’un aparcament a la plaça d’Antoni Mateu mentre duri la
suspensió amb efectes de dia 1 d’octubre.
Prorrogant el termini de vigència de la concessió, que ara finalitza el dia 26 de gener de
2051, pel temps que duri la suspensió, en els quals efectes s’aixecarà acta amb els
representants dels usuaris tant de la data d'inici de la suspensió com de la seva
finalització.
Aquelles persones usuàries que facin ús de l'aparcament a la plaça d’Antoni Mateu també
tendran dret a la pròrroga.
TERCER. Una vegada finalitzada la suspensió s’haurà d’elevar al plenari municipal la
determinació de la data exacte de la finalització del dret d’ús, a la vista del període de
suspensió.

En conseqüència, és procedent aixecar la suspensió del termini de vigència, acordada a
l’acord plenari de dia 31 d’octubre de 2019. En aquest acord les concessions es varen
suspendre amb efectes de dia 1 d’octubre de 2021. Considerant que les obres varen ser
rebudes el dia 16 de novembre de 2021, la suspensió ha estat de 2 anys, 1 mes i 16 dies.
Tenint en compte que la concessió finalitzava el dia 26 de gener de 2051, cal la seva
pròrroga a conseqüència de la suspensió, per la qual cosa el nou termini de finalització
serà el dia 14 de març de 2053.
Per altra banda, l’art. 9 del “Reglament municipal per a la creació i regulació dels registres
de concessions i drets d’ús en exclusiva dels aparcaments públics municipals situats en
l’edifici del Mercat i a la plaça de Mallorca”, disposa: “Art. 9. El dia 26 de gener de 2051,
data en què finalitza el termini de vigència de la concessió de la plaça de Mallorca, es
procedirà al tancament del llibre de registre i no s’admetrà cap altra inscripció. Al full de
cada aparcament del registre es farà constar aquesta data de finalització.”
Als efectes d’evitar confusions en el futur és convenient la modificació de la data de
finalització que es relaciona en l’art. 9, passant de dia 26 de gener de 2051 a 14 de març
de 2053, la qual cosa suposa la modificació del reglament. Cal fer esment que, de
conformitat amb el que disposa l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú, aquesta modificació no precisa de consulta pública prèvia, per quant
es un aspecte del reglament absolutament parcial i secundari que ve donat per una
qüestió aliena i que es sostreu de la potestat reglamentària, no imposant obligacions als
destinataris. Per tant es pot sotmetre directament al ple municipal l’aprovació inicial de la
modificació del reglament.
En atenció al que s’ha exposat, el funcionari que subscriu emet informe favorable i formula
la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
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En data de 16 de novembre de 2021 es procedeix a la recepció de les obres de reforma
de la plaça de Mallorca, si bé amb determinades observacions que segons l’aparellador
municipal no comprometen l’habitabilitat ni el ús dels aparcaments concedits a particulars,
segons informe que consta a l’expedient. Cal fer constar a més que els concessionaris
utilitzen els aparcaments de forma plena i sense cap limitació des del dia 1 d’agost de
2021.

ACTA DEL PLE

QUINT. Notificar els anteriors acords a les persones usuàries.”
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QUART. Desestimar la petició de les persones usuàries en relació a prorrogar el termini
de vigència pel suposat retràs en l’entrega dels aparcaments.

PRIMER. Aixecar la suspensió del dret d’ús en exclusiva dels aparcaments dels que
disposen els particulars a la plaça de Mallorca amb efectes de dia 17 de novembre de
2021, dia següent al de recepció de les obres de reforma, resultant una suspensió de 2
anys, 1 mes i 16 dies.
SEGON. Prorrogar la concessió 2 anys, 1 mes i 16 dies, per la qual cosa, tenint en
compte que la concessió finalitzava el dia 26 de gener de 2051, la nova data de
finalització serà el dia 14 de març de 2053.
TERCER. Aprovar inicialment la modificació de l’art. 9 del Reglament municipal per a la
creació i regulació dels registres de concessions i drets d’ús en exclusiva dels
aparcaments públics municipals situats en l’edifici del Mercat i a la plaça de Mallorca,
consistent que a l’art. 9 on diu dia 26 de gener de 2051 ha de dir 14 de març de 2053.

«PROPOSTA DE LA BATLIA
Vist l'anterior informe proposta, el batle president l’eleva a la consideració de la Comissió
Informativa d’Economia i Bon Govern perquè la dictamini i l’elevi a la consideració del Ple
municipal per a la seva aprovació i per l’adopció dels acords que s’hi proposen.»
El Sr. García explica que no ha pogut intervenir als punts anteriors per no trobar-se
present. Comenta que quan varen aprovar l'Ordenança reguladora varen advertir que no
es deia res en relació amb els abonaments i se'ls va dir que s'aprovarien per una altra via i
no al Ple. Han vengut al Ple, i el seu vot hauria estat favorable si no hagués estat pel
lapsus de no participar.
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent
resultat:
Desset (17) vots a favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal del
Partit Popular, el grup municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Proposta per les Illes, el grup municipal de CiudadanosPartido de la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem.
Dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox-Actúa Baleares.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen.
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VOX INCA CONTRA LES DECLARACIONS
DEL MINISTRE DE CONSUM ALBERTO GARZÓN, L’AGENDA 2030 I EN DEFENSA
DEL NOSTRE SECTOR RAMADER I ELS NOSTRES PRODUCTES
La Sra. Berga procedeix a la lectura de la Moció, que transcrita textualment diu:
«El 4 de enero se conoció, a través de una entrevista al diario inglés The Guardian, que el
ministro de Consumo, Alberto Garzón, pedía a los españoles que cambiaran sus hábitos
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QUINT. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat definitivament el
Reglament sense necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que disposa l’art.
102 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins
que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins que no
hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada Llei.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

QUART. Exposar al públic aquest Reglament pel termini de trenta dies, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.

alimenticios reduciendo el consumo de carne ya que las granjas españolas exportan
“carne de mala calidad” procedente de “animales maltratados”.
Estas no son las únicas declaraciones públicas inaceptables que hace el ministro de
consumo atacando a sectores estratégicos de nuestra economía. El pasado 7 de julio de
2021, instaba a los españoles a comer menos carne por las supuestas altas emisiones de
gases de efecto invernadero que emite la industria ganadera. En previas ocasiones
también ha señalado a sectores como el turismo, al que acusó en mayo de 2020 de tener
“bajo valor añadido”.

Tanto la Agenda 2030 como el denominado “Pacto Verde Europeo” (Green Deal),
apoyados tenazmente por PSOE y PP son, también, grandes desconocedores de la vital
importancia que supone el sector agroganadero español y de las necesidades reales de
quienes dependen de él. Una de las grandes promotoras de la Agenda 2030, Population
Matters, por ejemplo, afirma al tratar del ODS “Hambre Cero” afirma literalmente que: “La
agricultura ya es una de las principales causas de la degradación ambiental y una mayor
conversión de la tierra para fines agrícolas tendrá consecuencias devastadoras para la
biodiversidad y nuestro clima”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 están encaminados
a la imposición de una transición ecológica abrupta que culpabiliza a agricultores y
ganaderos españoles de la emisión de gases de efecto invernadero, con políticas
restrictivas que están llevando a la asfixia, vía impuestos y regulaciones, de nuestro
sector primario y al desmantelamiento vertiginoso de nuestra industria.
En consecuencia, las medidas y grandes estrategias que tanto el gobierno nacional como
los gobiernos autonómicos están asumiendo persiguen los mismos objetivos y demonizan
el modo de vida y las tradiciones del mundo rural; mientras favorecen la entrada de
producción extracomunitaria en condiciones desiguales y desleales con nuestros
productores.
Este acoso permanente al sector primario español y este intento de desprestigio y
criminalización a nuestros ganaderos por parte de las agendas globalistas debe ser
condenado por los representantes públicos que entendemos la ganadería, agricultura y
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A pesar de que las críticas al ministro se han lanzado desde muchos sectores políticos,
resulta muy preocupante que las declaraciones vertidas por Garzón sobre el consumo de
carne coinciden exactamente en su contenido y objetivos con los postulados de la Agenda
2030 en materia de gestión de alimentación, sostenibilidad y transición ecológica.
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Es de mencionar que la ganadería extensiva e intensiva española cumple con las más
estrictas reglas sanitarias y de bienestar animal, por lo que las declaraciones del ministro
suponen una deslealtad a nuestros ganaderos que han asumido los esfuerzos de adaptar
sus explotaciones a una normativa en ocasiones férrea, y merecen mucho más que los
ataques provenientes de un ministerio incapaz de cumplir con sus más estrictas funciones
de defensa y representación exterior de los sectores que de él dependen.

ACTA DEL PLE

Estas afirmaciones sobre nuestra industria ganadera muestran un absoluto
desconocimiento sobre un sector que representa una cifra de negocio de 27.000 millones
de euros, más del 22 % de todo el sector alimentario español; lo que se traduce en el 2,4
% del PIB total español; y sobre todo un desprecio al esfuerzo de miles de explotaciones
ganaderas. Y ello sin olvidar que el empleo sectorial directo de las industrias cárnicas, que
es de más de 100.000 trabajadores, cubre el 24 % de la ocupación total de la industria
alimentaria española; y son miles de familias las que luchan todos los días por salir
adelante, a pesar de las trabas y exigencias regulatorias.

pesca como garantes de la prosperidad y guardianes de un modo de vida sobre el que se
debe vertebrar, en gran parte, las soluciones al grave problema de despoblación que
atraviesa España.
En definitiva, no podemos aceptar ni una declaración más de un miembro del gobierno, ni
una agenda que ataque a un sector del que dependen miles de familias y que alimenta a
millones de personas tanto en España como en el resto del mundo. Por los motivos
anteriormente expuestos, el grupo municipal VOX en INCA presenta para su debate y
posterior aprobación si procede la siguiente MOCIÓN:
1. El Ayuntamiento de INCA muestra su apoyo explícito a los ganaderos de Inca en
particular, de Baleares y a los de España en general, ante los continuos ataques a los que
se ven sometidos por parte del Gobierno de España.
2. El Ayuntamiento de INCA desaprueba los contenidos que se encuentran recogidos en
la Agenda 2030 y que son contrarios a los intereses de los ganaderos españoles.

El Sr. Ferrà, amb referència amb qualsevol moció que es dugui en contra de l'Agenda
2030, del desenvolupament sostenible o del canvi climàtic, manifesta que sempre el
tendran en contra. Està d'acord amb alguns punts de la Moció, però amb altres no.
Demana la dimissió del Sr. Garzón perquè diu que ha d'agafar exemple del Sr. Revilla, i
alabar els seus en lloc de criticar-los, i posar mesures al que no li agradi, per tal de
millorar i avançar. El mercat demana una evolució i als ramaders de tot arreu els interessa
que els ajudin a produir la carn de la manera més biològica, ecològica i natural possible, i
que per tant s'hauria de dotar econòmicament de partides d'ajuda a aquests pagesos i
ramaders perquè puguin fer la seva feina bé, amb animals que no pateixin, ben
alimentats, ben cuidats, sense sofrir maltractament, a instal·lacions correctament
dissenyades, climatitzades i amb totes les mesures d'higiene i benestar animal. Explica
que el Govern ha d'evitar que es tanquin aquestes explotacions familiars extensives i que
s'informi dels problemes reals que tenen. Aquestes explotacions es tanquen perquè no
són rendibles, necessiten ajudes encara que no tant de subvencions, i posa un exemple
similar de les fàbriques de sabates a Inca.
El Sr. Sánchez de grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía comenta que
s'ha de donar suport a la ramaderia i no criticar-la.
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El Sr. García comenta que ell pensa en els pagesos, la gent i l'agricultura d'Inca; per tant,
el punt. 3 per extensió no els pareix excessiu. Creu que aquesta moció no afecta gaire el
municipi d'Inca i no són qui per discutir decisions a nivell estratosfèric. Considera que els
pagesos no necessiten realment subvencions, sinó mesures per tenir un normal
funcionament i d'orientació cap al seu producte. Els agradaria més debatre entorn als
preus que es paga als pagesos i els que es paguen per segons quins productes agraris,
els problemes de les plaques fotovoltaiques a sòl útil rústic del municipi, el tema de la
sequera, de l'escorxador municipal o de la urbanització constant del camp en perjudici de
la pagesia, la baixada del preu setmanal dels bens (ovelles). Han demanat en diverses
ocasions poder fer una reunió per debatre totes aquestes qüestions, però encara no s'ha
convocat.

ACTA DEL PLE

El Sr. Gili explica que els seu grup votaria a favor de la Moció si eliminassin el segon punt,
ja que es tracta d'una resolució de l'ONU que varen aprovar l'any 2015 193 pa ïsos amb 17
objectius, i que el Partit Popular també firmà, i per tant no poden anar en contra d'aquest
segon punt.
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3. El Ayuntamiento de INCA muestra su apoyo a los productos de nuestros ganaderos de
Inca, de las Baleares y de toda España».

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat:
Dos (2) vots a favor del grup municipal de Vox-Actúa Baleares.
Catorze (14) vots en contra del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal
d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per Mallorca, el grup municipal de
Proposta per les Illes, el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i el grup
municipal d’Unides Podem.
Tres (3) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació no s'aprova la Moció.
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE
D’IMMIGRANTS QUE COMETIN DELICTES

VOX

INCA

SOBRE

L’EXPULSIÓ

El grup municipal de Vox-Actúa Baleares retira la Moció del següent contingut literal:
«Desde hace años, España sufre las consecuencias de la llegada masiva de inmigración
ilegal descontrolada estimulada por las políticas de efecto llamada de los sucesivos
gobiernos nacionales y autonómicos. Dichas consecuencias han sido el aumento
exponencial de la inseguridad y la degradación social en los barrios y zonas rurales,
especialmente las más pobres, de muchas provincias.
Entre 2015 y 2020, casi 200.000 personas entraron ilegalmente por vía marítima o
terrestre en España, en muchas ocasiones agrediendo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y permaneciendo en territorio nacional sin posibilidad de
seguimiento o control alguno por parte de nuestra policía, debido a la falta de medios. En
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El Sr. Caballero explica el seu grup demostra cada dia que els ramaders d'Inca tenen el
seu suport, i que aquesta moció no té res a veure amb la ramaderia i molt manco amb el
model que es du a terme a Inca i a les Illes Balears. Considera que aquesta moció és una
campanya de desprestigi, d'«acoso y derribo» i d'oportunisme polític, i de passada per
anar en contra de les Nacions Unides, de l'Agenda 2030, dels objectius del
desenvolupament sostenible i de totes aquestes qüestions a les quals els tenen avesats
segons quins partits polítics.

ACTA DEL PLE

La Sra. Berga exposa que veterinaris especialitzats diuen que són més sanes les
macrogranges que les petites perquè tenen millors depuradores i cobreixen totes les
normes sanitàries. És vergonyós que una persona del Govern faci una declaració pública
a nivell internacional que la carn del nostre país és del pitjor. Si es vol alimentar la gran
quantitat de població que hi ha al planeta s'ha de produir de manera intensiva, el cicle de
l'extensiva és molt llarg i necessita molt espai. Han inclòs l'Agenda 2030 a la Moció
perquè hi repercuteix, perquè ve tot generalitzat. Contesta al Sr. Gili que no eliminaran el
segon punt de la Moció perquè tot hi té repercussió.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

La Sra. Vallés creu que les explicacions del Sr. Garzón ja estan més que aclarides. La
carn de la ramaderia extensiva és de millor qualitat que la de la ramaderia intensiva que, a
més, du les petites ramaderies a la fallida. Procedeix a fer una lectura de comparació
entre la ramaderia extensiva, social i familiar enfront de la intensiva o industrial. Explica
que el Ministeri de Consum està treballant per donar suport i fomentar la ramaderia
extensiva, social, familiar i sostenible, i fa lectura de les mesures que s'estan posant en
marxa per arribar a un model més ecològic i sostenible. Explica les mesures que estan
prenent altres països com Holanda i Alemanya. Té clar que sempre donaran suport a
l'interès de la ramaderia local, extensiva i d'un model macroecològic, i no al lobby dels
fabricants de carn, que deterioren i repercuteixen en la petita ramaderia.

paralelo, España ha experimentado un preocupante aumento en los delitos de cierta
naturaleza, como agresiones sexuales, que se han doblado en un lustro e incrementado
hasta un 70 % en el caso de los delitos de esta naturaleza cometidos por menores de
edad. En el caso de las ocupaciones ilegales de vivienda, las denuncias de estos hechos
han aumentado en un 33 % entre 2015 y 2020 a nivel nacional.

Por todo ello, el grupo municipal VOX Actua Baleares Inca presenta para su debate y
posterior aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN:
1. Que el gobierno municipal, refuerce la presencia de Policía Local e inste a la
delegación del gobierno de Baleares a aumentar los efectivos de la Guardia Civil en los
barrios de Inca y en las zonas rurales que soportan mayores índices de criminalidad y
dotarlos de los medios materiales, personales y legales para cumplir y hacer cumplir la
ley.
2. Que el gobierno municipal, aporte a la Guardia Civil los datos procedentes del padrón
municipal, o de investigaciones efectuadas por parte de la Policía Local, con el objetivo de
proceder a la ejecución de los expedientes de expulsión de extranjeros residentes en
nuestro municipio de Inca que permanezcan de forma ilegal en territorio nacional,
conforme a lo dispuesto en el Código Penal.
3. Que el gobierno municipal, solicite al gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares la suspensión inmediata de cualquier ayuda social, en especial la Renta social
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España necesita ya un gobierno que restablezca el orden, la justicia, la libertad y la
seguridad de los españoles y sus familias; en garantía de su derecho a la vida, la
propiedad y el empleo de los españoles. Cada día que pasa sin que las autoridades
responsables hagan cumplir la ley y procedan a la efectiva expulsión de todos estos
sujetos del territorio español les hace cómplices de estos crímenes. Este abandono lo
sufren especialmente aquellos cuyos barrios y zonas rurales que llevan años
abandonados por parte de nuestros dirigentes. Los españoles y los Mallorquines tienen
derecho a poder salir a la calle a cualquier hora del día sin miedo a sufrir una violación,
una agresión o un robo con violencia. Hay que terminar con este toque de queda que de
facto han impuesto las autoridades a todos aquellos a los que han abandonado a una
violencia que era totalmente ajena a su forma de vida y que ahora es el pan de cada día.
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No es justo que los españoles tengan que sufrir las consecuencias de esta invasión. Es
necesaria una respuesta contundente por parte de las autoridades del Estado, que deben
proceder a la expulsión inmediata del territorio nacional de todos aquellos extranjeros que
incumplan la ley para recuperar la seguridad en nuestras calles, barrios, y zonas rurales, a
modificar el Código Civil para impedir que puedan adquirir la nacionalidad española o, en
su caso, se les revierta legalmente de la adquisición fraudulenta de ella. Son
precisamente los más vulnerables los primeros afectados por esta violencia, y no se
puede consentir que los autores de estos crímenes sigan amenazando nuestra forma de
vida.

ACTA DEL PLE

Hace tiempo que los casos de criminalidad asociados a la inmigración ilegal dejaron de
ser hechos aislados. El último de ellos ha tenido lugar en la localidad de Molina de
Segura, en la Región de Murcia, donde los machetes y la sangre fueron los protagonistas
de una jornada triste. Resulta intolerable que se produzcan unos sucesos que atentan
contra la seguridad de todos los españoles y extranjeros que cumplen las normas y se
han adaptado a nuestras costumbres en busca de un lugar donde vivir tranquilos, tener un
empleo y sacar adelante a su familia.

garantizada, a cualquier persona que haya entrado o permanezca ilegalmente en las Islas
Baleares y en todo el territorio nacional».
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VOX INCA SOBRE LA CREACIÓ D’UN
REGISTRE MUNICIPAL DE PROVEÏDORS PER ALS CONTRACTES MENORS
Aquesta proposta ha estat presentada amb una antelació de deu dies a la data del Ple. De
conformitat amb el que disposa l’art. 88.2 del Reglament Orgànic Municipal aquestes
propostes s’han d’incloure dins l’ordre del dia i s’han de sotmetre a debat i votació sense
necessitat de ratificar la seva inclusió dins l’ordre del dia.
El Sr. Pol procedeix a la lectura de la Moció, que transcrita textualment diu:

El Ayuntamiento de Inca, mediante los medios que tiene a su alcance, puede invitar a los
contratistas a que se inscriban en el registro para acceder a las licitaciones que promueva
la institución, informar a los contratistas inscritos de las contrataciones que mediante
procedimiento abierto promueva el Ayuntamiento de Inca, facilitando además la
exposición pública del expediente correspondiente.
Por todo lo antes descrito proponemos lo siguientes ACUERDOS:
•

Crear un Registro Municipal de Proveedores del Ayuntamiento de Inca.

•

Establecer un reglamento para su funcionamiento y tramitación de contratos.

•

Dar máxima publicidad e información a través de todos los medios municipales al
alcance para que llegue a todos los posibles interesados la invitación a participar e
inscribirse en el mismo.

•

Hacer llegar a todos los inscritos las ofertas de contratación.

•

Publicación de dichas convocatorias y contratos menores realizados en el Portal de
Transparencia».
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Con este fin, se debe facilitar y ampliar la concurrencia, agilizar la tramitación
administración de los expedientes de contratación, facilitar la información a las empresas
interesadas en las licitaciones que se efectúen y ampliar la publicidad y participación
mediante la creación de un registro de proveedores para los contratos menores. Es
importante permitir la inscripción en el mismo de aquellas personas naturales o jurídicas
que puedan contratar con el Ayuntamiento de Inca, en cualquiera de los contratos
regulados por la normativa contractual pública, que así lo soliciten y en las que concurran
las circunstancias establecidas en estas normas, verificando la validez de la
documentación que presenten.
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La utilización de procedimientos de contratación adecuados reducirían la desconfianza y
cumplen mejor los fines que establecen nuestras leyes: libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e
igualdad de trato entre los candidatos/as, así como asegurar una eficiente utilización de
los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación
de servicios o lo que se logrará mediante la exigencia de la definición previa de las
necesidades a satisfacer y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

ACTA DEL PLE

«El contrato menor y el procedimiento negociado sin publicidad son habitualmente
herramientas utilizadas para llevar a cabo las contrataciones más variadas, sin embargo,
es frecuente la sensación de desconfianza y reticencia de la población debido a la nula
publicidad previa de los mismos, que dificulta el acceso a los posibles interesados,
generando una situación de desigualdad entre los posibles candidatos.

El Sr. Moreno demana al Sr. Pol que expliqui realment quin és el bessó de la Moció, ja
que creu que és una proposta que li han preparat i que segurament han duit a altres
municipis, però que no té res a veure amb la realitat d'aquest Ajuntament; és una moció
que parla de desconfiança, que no s'utilitzen bé els doblers públics, que els procediments
no són eficients, quan estan complint la normativa vigent i les bases d'execució dels
pressuposts aprovats.
El Sr. Pol explica que varen sol·licitar l'expedient del conveni «Turistes per un dia» i els
contestaren que s'havia contractat per un preu amb el Col·legi Oficial de Turistes, però
que no hi havia un expedient de contractació per aquest servei. Per altra banda, dia 8
d'octubre sol·licitaren l'expedient del tema de venda d'entrades, el mateix dia l'empresa va
registrar tota la documentació i la seva resposta dia 22 va ser que l'expedient encara no
s'havia iniciat i que encara es trobava en preparació, i avui han vist que s'han pagat unes
factures a l'empresa. Per això demanen aquest registre de proveïdors per a més
transparència i claredat.

El Sr. Moreno afirma que a la pàgina de transparència de l'Ajuntament figura molta
informació que ara estan reclamant: el pressupost general, la declaració d'activitats de
béns o les retribucions anuals dels càrrecs de l'any 2022... Diu que tenen més eines i
molta més informació que quan el seu grup estava a l'oposició, que van progressant i que
sap que han de continuar millorant. Entén que els agradaria que tot fos més ràpid, però
que la realitat no és que no donen cap tipus d'informació ni que la societat no hi té
confiança.
El Sr. García sol·licita que es posi en marxa perquè la ciutadania pugui tenir un accés i
seguiment diari als seus expedients mitjançant l'aplicació Gestiona. De la mateixa
manera, demana que es doni accés immediat i directe a l'expedient mitjançant aquesta
aplicació quan un representant d'un grup polític sol·licita poder consultar determinats
expedients en lloc de facilitar-los-en una còpia íntegra, tal com han vengut reclamant des
de fa més de dos anys.
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Al Sr. García no li desagrada això del registre, però no ho troba imprescindible. No dubta
que les contractacions s'ajusten a la legalitat vigent, però de vegades costa tenir alguna
informació. Per exemple, se saben les condicions amb les quals s'ha triat un contracte i
quin s'ha triat, però res més; varen demanar un contracte menor del qual s'estaven pagant
factures i encara no l'ha vist; el darrer pressupost que ha vist publicat al web de
l'Ajuntament és de l'any 2019 o 2020; o han fet moltes preguntes i no s'han contestat
totes.
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La Sra. Franco explica que està a favor d'un registre com un extra per mantenir aquesta
transparència o per vetllar perquè les contractacions siguin més clares, però que la
publicitat de contractes menors de les licitacions estan de manera general accessibles des
de la Plataforma de Contractació i estan regides per la Llei de contractes del sector públic.
Creu que és el focus s'hauria de posar a utilitzar els mecanismes de la Llei actual per
realitzar bones contractacions que siguin després conegudes, si no hi ha res a amagar,
per tots els ciutadans o els seus representants aquí a la sala. En canvi, creu que sí que
s'hauria de millorar a les actes quan hi ha criteris de judici de valor o altres, en què
s'haurien d'expressar motivadament per què s'atorguen uns punts que no són automàtics
a uns o a uns altres.

ACTA DEL PLE

El Sr. Moreno comenta que en qualsevol moment pot anar al Departament de Secretaria i
consultar els expedients de contractació, i que totes aquestes qüestions es poden exposar
a una comissió informativa.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat:
Dos (2) vots a favor de grup municipal de Vox-Actúa Baleares.
Dotze (12) vots en contra del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal de
Més per Mallorca, el grup municipal de Proposta per les Illes i el grup municipal d’Unides
Podem.
Cinc (5) vots d'abstenció del Partit Popular, el grup municipal d’Independents d'Inca i el
grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Atès el resultat de la votació no s'aprova la Moció.

«El Ple de l’Ajuntament d’Inca, des del nostre compromís amb els valors democràtics i els
drets humans, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, 8 de
març i a petició de les dones i grups feministes que componen el Moviment Feminista de
Mallorca, CONSTATAM:
Des que l’agost del 2021 el grup armat talibà prengué Kabul a punta de fusell, derrocant el
govern legítim afganès, assistim a un enorme desastre humanitari.
Hi ha constància de permanents violacions dels drets humans, però ens preocupen
especialment aquelles patides per dones i nines. Tots els drets i llibertats recuperats per
les ciutadanes afganeses amb gran esforç han estat prohibits.
La interpretació que els talibans fan de la sharia (llei islàmica) es tradueix en un nombrós
llistat de prohibicions a les dones i nines, com treballar, assistir a l’escola a partir dels 10
anys, ser ateses per personal sanitari masculí o caminar totes soles pel carrer, entre
d’altres.
Aquestes prohibicions entren en col·lisió amb els drets humans universals, com el dret a
l’educació per a milions de nines, l’accés a la sanitat i a la feina per a les adultes.
Moltes dones es manifesten contra els talibans jugant-s’hi la seva pròpia integritat física,
protestant per mantenir-ne els drets, exigint que cap govern reconegui la legitimitat del
règim talibà. No les podem deixar totes soles en les seves justes reivindicacions.
RESOLEM
1. Mostrar el nostre ferm suport a la població afganesa davant el cop d’estat perpetrat pel
grup armat talibà.
2. Sumar la nostra veu en la defensa dels seus drets i llibertats, exigint que es garanteixin
els seus drets a l’educació, al treball assalariat i a la llibertat de circulació. Les dones i
nines afganeses, com tot el poble afganès, mereixen viure amb seguretat, protecció i
dignitat.
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La Sra. Cayetano procedeix a la lectura de la Moció, que transcrita textualment diu:
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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 (19).

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

13. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, EL PARTIT POPULAR,
INDEPENDENTS D’INCA, MÉS PER INCA, EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES,
CIUDADANOS I UNIDAS PODEMOS EN FAVOR DELS DRETS HUMANS DE LES
DONES I NINES AFGANESES

3. Exigir que es reobrin les escoles secundàries per a les nines i que es proporcionin fons
urgents per a finançar un pla educatiu coordinat per a tots els nins i nines d’Afganistan.
4. Instar el Govern de les Illes Balears, al Govern d’Espanya, a la Unió Europea i a
l’Organització de les Nacions Unides que no reconeguin el règim talibà com a legítim
govern d’Afganistan, impedint que tenguin un seient en organismes internacionals mentre
no garanteixin els drets del seu poble, especialment de les dones i nines.»
La Sra. Sabater recorda que fa mig any tots els grups polítics, excepte el grup municipal
de Vox-Acúa Baleares, ja varen dur una moció de les mateixes característiques, i espera
que d'aquí mig any no l'hagin de tornar a dur.

La Sra. Cayetano explica que aquesta Moció parla de tot el poble afganès, del pla
educatiu de tots els nins i nines, incloent tota la població. Es fa més èmfasi a les dones i
nines perquè són les que més pateixen aquest problema, però no deixen de banda la
resta de gent del poble afganès.
La Sra. Berga demana a la Sra. Vallès la diferència entre que a l'Afganistan es discrimini
la dona i aquí es discrimini l'home.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

La Sra. Vallés diu que no li sorprenen aquests comentaris, que considera repugnants i que
donen la volta a una realitat empírica, l'assetjament sistemàtic, la violència que pateixen
les dones, i en aquest cas a l’Afganistan està provada i verificada per tots els organismes.
Considera que negar aquesta realitat només evidencia la repugnància d'aquests
missatges d'odi i negacionisme.

ACTA DEL PLE

La Sra. Berga explica que la Moció ja comença parlant del 8M i del moviment feminista, i
no els agrada que només es refereixin a dones i a nines, comparteixen que estan privades
de llibertats, però no que es discrimini la resta de la població. Li agradaria que aquesta
moció inclogués els nins, les nines, les dones, les persones majors i en definitiva totes
aquelles persones que estan sofrint. Entén que es tracta d'un moviment feminista, però no
hi poden estar d'acord perquè no consenteixen la discriminació sobre altres tipus de
persones.

Desset (17) vots a favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal del
Partit Popular, el grup municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Proposta per les Illes, el grup municipal de CiudadanosPartido de la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem.
Dos (2) vots en contra del grup municipal de Vox-Actúa Baleares.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.
14. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, EL PARTIT POPULAR,
INDEPENDENTS D’INCA, MÉS PER INCA, EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES,
CIUDADANOS I UNIDAS PODEMOS AMB MOTIU DEL 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 (19).
La Sra. Sabater procedeix a la lectura de la Moció, que transcrita textualment diu:
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Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat:

«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 seus drets i la seva
participació.
Aquests darrers anys, 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 això, 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.

Sabem que les polítiques públiques d'igualtat són l’instrument per millorar no només les
vides de les dones, sinó de tota la ciutadania, perquè quan 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 a ajuntament sota aquest eix.
Aprovant aquesta proposta ens comprometem a continuar treballant per la visibilització i
l’empoderament de les dones.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Per altra banda, podem destacar que durant l'any 2021, des del servei d'atenció
psicològica a dones, fills i filles víctimes de la violència masclista de l'Espai Dona d'Inca,
es van atendre un total de 607 persones; des del servei d'orientació jurídica es va ajudar
98 persones; i des de l’Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament d'Inca es va orientar sobre els
recursos disponibles a un total de 152 persones.

ACTA DEL PLE

Segons l'Institut Balear de la Dona, el 2021 es van atendre 5.268 comunicacions i es van
fer 411 acompanyaments a dones víctimes de violència masclista, la qual cosa suposa un
increment del 18 % respecte del 2020 en el cas de les telefonades i d'un 58 % en el cas
dels acompanyaments. En comparació amb el 2019, el darrer any abans de la pandèmia,
l'atenció telefònica ha pujat un 25 % i els acompanyaments, un 26,73 %.

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 a 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 les
violències masclistes, una de les majors desigualtats que pateixen les dones. Així, seguint
amb aquest compromís, enfortirem els esforços destinats al desenvolupament de
polítiques d’igualtat actives, integrals i participatives. Per assolir-ho, es crearan
campanyes participatives, es realitzaran anàlisis de la realitat social per poder conèixer les
necessitats i els àmbits d'actuació prioritaris en els quals s'han de desenvolupar les
polítiques d'igualtat, i es durà a terme una tasca de proximitat amb els centres educatius
per fomentar la conscienciació de la població més jove.
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Acords:

TERCER. L’Ajuntament d’Inca es compromet a desenvolupar polítiques encaminades a
l’abolició de la prostitució com a forma extrema de violència contra les dones. Per
aconseguir-ho es realitzarà una anàlisi de la situació actual, a partir de la qual es podrà
desenvolupar un pla estratègic d’actuació contra la prostitució, en el qual s’haurà de
contemplar l’emergència sanitària actual, la protecció de les dones i l’articulació de
mesures de protecció com alternativa residencial, assistència sanitària i plans d’inclusió
laboral; tot això complementat amb una metodologia d’avaluació i seguiment per vetllar
pel compliment dels objectius, i que es realitza de la millor manera possible amb els
recursos disponibles.»
El Sr. García, quant al tema del Pla d'Igualtat Municipal, opina que estaria bé que
tenguessin una relació de llocs de feina i de les seves càrregues ben definida i
actualitzada, i la igualtat seria més palesa; quant al tema de l'abolició de la prostitució, la
paraula abolició li rellisca una mica.

La Sra. Berga vol que constin en acta les paraules de la Sra. Vallés quant al que ha dit
que el grup municipal de Vox-Actúa Baleares escup a la cara de les dones maltractades,
que és vomitiu o que parlen sense educació i respecte. Li demana que, si és demòcrata,
retiri aquestes paraules.
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat:
Desset (17) vots a favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal del
Partit Popular, el grup municipal d’Independents d'Inca, el grup municipal de Més per
Mallorca, el grup municipal de Proposta per les Illes, el grup municipal de CiudadanosPartido de la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem.
Dos (2) vots en contra del grup municipal de Vox-Actúa Baleares.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.

15. MOCIONS URGENTS
A) MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 14 DEL PGOU
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La Sra. Vallés enumera una relació de fets molt greus provocats per la desigualtat cap a la
dona i diu que li fa una «profunda vergonya aliena» i «ganes de vomitar» escoltar a una
institució pública que es nega tot això, que el grup municipal de Vox-Actúa Baleares escup
les dones que han desaparegut quan parla de denúncies falses, que les insulten a la cara
i les anomenen mentideres.
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La Sra. Berga comenta que la Moció no representa el 100 % de les dones, que n'hi ha
moltes a les quals no els agrada el victimisme que es fa de la dona, que no volen tenir
més avantatges pel fet de ser dones, sinó pels seus propis mèrits; que el fet d'aconseguir
les coses pel fet de ser dona significa que se les veu tan incapaces d'aconseguir-ho per
elles mateixes que els ho han de facilitar; les xifres de la violència de gènere no baixen, i
proposa condemnes més agressives per a tot tipus de maltractadors. El seu grup respecta
i defensa la dona i no vol que pateixi assetjament, però veu que la manera que tenen els
altres grups de lluitar-ho i defensar la dona no és efectiva. Pensen que tota persona que
maltracti tant si és home com si és dona n’ha de pagar les conseqüències.

ACTA DEL PLE

La Sra. Weber dona l'enhorabona a la Sra. Sabater per la bona tasca que du la seva àrea
tan important i necessària, i que tant de bo no hagués de dedicar tantes hores i donar
tanta importància a una àrea com aquesta.

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 (19).
Les persones reunides consideren la Moció, que transcrita textualment diu:
«Informe que en forma de proposta de resolució emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i
Habitatge i lletrat assessor municipal en relació amb l’aprovació inicial de la Modificació
puntual núm. 14 del PGOU d’Inca, consistent en la prolongació del carrer de Guillem Cifre
de Colonya fins al carrer del Quarter per donar accés al futur CEIP d’Inca, ampliant el
sistema general de comunicació i infraestructures (SGCI/ RV-xarxa viària), perquè s’elevi
a la decisió del Ple de l’Ajuntament.

La parcel·la afectada és la parcel·la cadastral 2163605DD9926S av. del General Luque
225, amb una superfície de parcel·la de 34.771 m², consta de tres referències cadastrals:
ref. cadastral 2163605DD9926S0001FR, amb una superfície construïda de 6.500 m²,
edificada en planta baixa i planta pis de l’any 1915; ref. cadastral
2163605DD9926S0002GT, amb una superfície construïda de 2.359 m², edificada en
planta baixa i planta pis de l’any 1915; ref. cadastral 2163605DD9926S0003HY, amb una
superfície construïda de 382 m², edificada en planta baixa i planta pis de l’any 1915.
3. Per part de l’Ajuntament ha estat encarregada la redacció de proposta de Modificació a
l’arquitecta Sra. Rosa Maria Mir Mulet, la qual ha estat objecte d’informe tècnic municipal
favorable amb data 21 de febrer de 2022.
Fonaments de dret
Primer. Respecte a la conveniència, oportunitat i justificació de la Modificació puntual.
L’objectiu principal d’aquesta modificació és donar accés al futur CEIP d’Inca que es
situarà en la parcel·la resultant de la divisió que provoca la prolongació del vial delimitada
pel carrer de Guillem Cifre de Colonya, carrer del Quarter, carrer de Sencelles i el carrer
de Joan d’Àustria.
La prolongació del carrer de Guillem Cifre de Colonya també donarà accés al Museu del
calçat, així mateix completarà el viari actual connectant directament el carrer de Joan
d’Àustria amb el carrer del Quarter. Aquesta modificació també permetrà que els accessos
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2. L’àmbit de l’actuació de la present modificació puntual (MP) es situa dins el terme
municipal d’Inca, concretament a la parcel·la d’equipament comunitari situada a l’avinguda
del General Luque núm. 225, i emplaçat vora el Museu del Calçat, amb l’objecte de la
creació de sistema general de comunicació SGCI/RV (xarxa viària) que resulta la
prolongació del carrer de Guillem Cifre de Colonya.
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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 i el Catàleg d’elements
d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric ambdues amb prescripcions. La
publicació en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012.

ACTA DEL PLE

I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 14 de PGOU
d’Inca, consistent en la prolongació del carrer de Guillem Cifre de Colonya fins al carrer
del Quarter per donar accés al futur CEIP d’Inca, ampliant el sistema general de
comunicació i infraestructures (SGCI/RVxarxa viària); en resulten els antecedents de fet
següents:

al nou centre educatiu siguin fluïts i dinàmics, si bé es donaran solucions de mobilitat per
afavorir i premiar els accessos per a vianants al centre. Per aquest motiu es preveu la
projecció de voravies amb unes amplades considerables, així com que el centre escolar,
en la seva zona d’accés, es projecte una reculada considerable per aconseguir protegir
millor els usuaris del centre.

La nova parcel·la objecte de la segregació produïda per la prolongació del vial i que
anomenam solar posterior parcel·la del Quarter General Luque: DO 21, Es 23, AS 11, E 6,
AD 13, SC 21.
Segon. 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. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
(LUIB) i l'article 153 del Reglament general de desenvolupament de la LOUS regulen la
competència per a l’aprovació del planejament.
En el cas que ens ocupa, atès que es tracta d’una modificació de determinacions no
estructural i detallada, la competència per a la seva aprovació definitiva correspon a
l'Ajuntament.
3. El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la LUIB i els
articles 154 i següents del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63,
64, 65, 66 de la Llei esmentada i els articles 171 i següents del Reglament, respecte a la
seva formació, conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració
d’utilitat pública.
L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació
de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació. A més, d’acord amb l’apartat
anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o
titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la
seva iniciació quan, indirectament o directament existeixi increment de paràmetres
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La parcel·la del Quarter General Luque: DO 16, Es 22, AS 5, E 3, AD 9, SC 15.
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La prolongació del vial divideix la parcel·la en dues, per tant, es proposa la reorganització
dels equipaments i dotacions de les dues parcel·les municipals, i assignar .una nova
numeració dels equipaments a les parcel·les resultants amb la següents codificació:

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

La prolongació del vial s’inicia a la cantonada entre el carrer del General Rodríguez
Casademunt i el propi carrer de Guillem Cifre de Colonya, seguint en paral·lel al Museu
del Calçat fins a connectar amb el Carrer del Quarter. La secció d’aquest vial ve
determinada per les obres existents que es varen realitzar en el moment de la realització
de les obres d’urbanització dels voltants del Museu del Calçat i s’aprofitaran el màxim les
dotacions existents, principalment les voravies projectades en el seu moment. Aquesta
dotació existent fa que la secció del nou vial objecte de la present Modificació puntual del
PGOU tengui una secció de 19,20 metres i unes voravies amb una amplada mínima de 3
metres.

d’edificabilitat, densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del
RLOUSM.
A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe i/o certificat
municipal amb els propietaris afectats per la modificació puntual. No obstant això, en el
cas que ens ocupa la totalitat dels terrenys afectats són de titularitat municipal.
D’altra banda, i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió al no constituir
una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de
les determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com de les disfuncions
derivades de l’esgotament de la capacitat del Pla per necessitats reals de sòl per
determinats usos i activitats econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació el previst a la Disposició transitòria primera, apartat
primer, de la LUIB.

De la Memòria de la Modificació realitzada pels arquitectes, així com de l'informeproposta, es pot concloure, sense cap tipus de dubte que la present Modificació no té cap
efecte significatiu sobre el medi ambient i, per tant, correspon la seva exclusió del
procediment d’avaluació ambiental estratègica, conforme a allò previst a l'article 12.5 del
Decret legislatiu 1/2020.
Així mateix, la present Modificació té com objecte una actuació sobre sòl urbà consolidat,
consistent en la determinació d’un sistema general de comunicacions i infraestructures
(xarxa viària) en el planejament, per donar continuïtat al carrer de Guillem Cifre de
Colonya i donar servei tant al Museu del Calçat com a la nova escola que s’ha construït a
la zona.
Per tant, la Modificació s'emmarca amb l’objectiu de la delimitació i determinació d’un nou
vial dins zona urbana consolida (eixample), no implica cap increment de capacitat de
població, residencial o turístic o una transformació d'un sòl en estat agrari o forestal, ni
cap marc per a l'autorització de nous projectes de caràcter privat.
En conseqüència, la present Modificació no ha d'estar subjecta al procediment d’avaluació
ambiental estratègica, i és aplicable allò previst a l'article 12.5 del Decret legislatiu 1/2020.
6. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells
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En aquest sentit, es considera que la present modificació de planejament no està subjecta
al procediment d'avaluació ambiental estratègica, atès l’escassa i/o nul·la incidència
ambiental de la modificació de planejament i que es justifica en el present Informeproposta conforme a les següents consideracions:
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5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst al Decret legislatiu
1/2020 de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de
les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambiental,
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de
31 de juliol.

ACTA DEL PLE

4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la LUIB i articles
138, 139 i 140 del Reglament general.

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.

3. SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els
casos que puguin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació
puntual.
4. ACORDAR la no subjecció a avaluació ambiental estratègica simplificada la present
proposta de Modificació puntual, d'acord amb el previst a l'article 12.5 de la Decret
legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació
ambiental de les Illes Balears, una vegada que ha estat justificat mitjançant en el present
Informe-proposta.
5. SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es
puguin veure afectades per la present Modificació puntual de planejament, conforme
previst l'article 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes
Balears.
6. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a
conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats.»
El Sr. Caballero exposa una breu explicació de la Moció.
El Sr. García no veu com una actuació urbanística correcta establir un carrer ample al
voltant d'un col·legi que després s'estreny, amb el trànsit de vehicles que un col·legi
genera a hores determinades.
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2. SOTMETRE a informació pública pel termini de trenta dies (30 dies), mitjançant anuncis
que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la
Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació
Puntual i el document d’avaluació ambiental estratègica ordinària; poden examinar
l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i
al·legacions que es considerin oportunes.

ACTA DEL PLE

1. APROVAR INICIALMENT la proposta de Modificació puntual núm. 14 del PGOU d’Inca,
consistent en la prolongació del carrer de Guillem Cifre de Colonya fins al carrer del
Quarter per donar accés al futur CEIP d’Inca, ampliant el sistema general de comunicació
i infraestructures (SGCI/RVxarxa viària).

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentàries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat municipal que subscriu sotmet el present,
Informe-proposta FAVORABLE a la consideració del batle president perquè, si és
procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre,
la següent PROPOSTA D'ACORD:

El Sr. Ferrà comenta que ja va defensar al seu dia que la millor opció per dur a terme el
nou centre educatiu era que no fos a aquest solar, sinó generar un espai públic a la zona
triangular i utilitzar el solar rectangular per al centre. Considera una errada històrica no
haver col·locat l'escola al carrer de Joan d'Àustria i haver generat un espai públic a la part
de darrere el Quarter, i haver realitzat un altre tipus d'urbanisme en aquella zona, però en
el seu moment no va saber vendre aquesta proposta.
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat:
Tretze (13) vots a favor del grup municipal de Socialistes d'Inca, el grup municipal de Més
per Mallorca, el grup municipal de Proposta per les Illes, el grup municipal de CiudadanosPartido de la Ciudadanía i el grup municipal d’Unides Podem.
Un (1) vot en contra del grup municipal d’Independents d'Inca.
Cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular i el grup municipal de VoxActúa Baleares.

Les persones reunides consideren la Moció, que transcrita textualment diu:
«Avui, dia 24 de febrer de 2022, Rússia ha fet efectiva la seva amenaça i ha decidit atacar
cruelment Ucraïna, vulnerant el dret internacional i posant en risc l'estabilitat i la seguretat
a Europa.
El conflicte d'Ucraïna deixa des de 2013 milers de víctimes, amb la divisió del país i
conseqüències polítiques i econòmiques per a tota Europa. Ucraïna, amb
aproximadament un 50 % de ciutadans russòfons i un 20 % que es consideren ètnicament
russos, és considerat per Rússia com el lloc de naixement de la pàtria russa de la mà de
l'antic Rus de Kíev i, de fet, les mateixes fronteres de la Ucraïna moderna s'han configurat
sobre la base de cessions territorials russes a aquest país -vist en tot moment com un
estat satèl·lit. Tanmateix, això no pot justificar la política de Putin de coaccionar amb atacs
militars la sobirania d'Ucraïna, un estat sobirà amb tot el dret a decidir quines aliances
estratègiques prefereix prioritzar.
És igualment cert que les iniciatives orientades a accelerar una eventual integració
d'Ucraïna a l'OTAN han contribuït a l'augment de les tensions i a l'argumentació russa per
justificar els atacs a Ucraïna.
Aquest conflicte bèl·lic demostra la vulnerabilitat de les polítiques mundials, la fragilitat
d'un sistema de seguretat que es demostra fallit. L'OTAN i els seus socis han de fer una
profunda reflexió sobre el seu paper en aquest conflicte, el plantejament de la possible
entrada d'Ucraïna ha estat un element desestabilitzador i que trenca els principis
d'aquesta organització.
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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 (19).

ACTA DEL PLE

B) MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER LA
PAU A UCRAÏNA

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

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

En moments com aquest cal tornar a reivindicar el «No a la guerra» de forma rotunda i
clara, condemnar el bombardeig militar dirigit per Vladimir Putin, president de Rússia
contra la població ucraïnesa i que amenaça la vida de milions de persones que res a
veure tenen amb els interessos dels poderosos i les seves males decisions.
Cal respectar la sobirania del poble ucraïnès i rebutjar qualsevol via d'acció militar
violenta. Tots els territoris han de poder construir un futur democràtic amb l'únic mandat de
la sobirania del poble.
Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament d'Inca proposa l'adopció dels següents
acords:
1. L'Ajuntament d'Inca condemna els atacs de l'exèrcit rus a Ucraïna.

4. L'Ajuntament d'Inca s'oposa a la participació de l'exèrcit espanyol en el conflicte i
demana l'oposició del Govern espanyol al desplegament de forces militars de l'OTAN en
els territoris fronterers.
5. L'Ajuntament d'Inca mostra la seva defensa dels drets humans i insta el Govern
espanyol a actuar com a garant d'aquests drets oferint tots els territoris de l'Estat com a
llocs d'acollida.
6. L'Ajuntament d'Inca insta el Consell de Mallorca a impulsar mesures per garantir que
els municipis mallorquins tenguin les eines necessàries per a poder acollir.»

ACTA DEL PLE

3. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern espanyol a fer pressió diplomàtica als EUA i als
seus aliats a deturar tota acció encaminada a la integració d'Ucraïna a l'OTAN, i a
proposar altres fórmules de col·laboració en el curt termini que no passin per la integració
plena.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

2. L'Ajuntament d'Inca insta la Unió Europea a actuar de forma diplomàtica i cercar una
mediació entre l'ONU, l'OSCE i els diferents països implicats que garanteixi el compliment
dels acords de Minsk i el cessament dels atacs.

Quan són les vint-i-dues hores i catorze minuts es procedeix a fer un recés per
consensuar el text de la Declaració.
Després d'un recés de dotze minuts de durada es reprèn la sessió.
El Sr. Batle procedeix a la lectura de la Declaració:
«L'Ajuntament d'Inca condemna l'agressió del Govern de Rússia a la integritat i a la
sobirania d'Ucraïna i expressa la seva solidaritat amb el poble ucraïnès. Així mateix,
sol·licita a la Unió Europea una resposta coordinada i ferma que procuri una sortida
dialogada al conflicte, mediant entre l’ONU, l'OSCE i els diferents països implicats, que
garanteixi el compliment dels acords de Minsk i el cessament dels atacs.»
Seguidament es sotmet a votació i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Declaració Institucional per la pau a
Ucraïna.
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Els reunits acorden conformar una Declaració Institucional per la pau a Ucraïna entre tots
els grups polítics.

16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 105 AL 252 DE
2022
Les persones assistents se’n donen per assabentades.
17. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE LES
SESSIONS DELS DIES 19 I 26 DE GENER, I 2 I 9 DE FEBRER DE 2022
Les persones assistents se’n donen per assabentades.
18. DACIÓ DEL COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QUART
TRIMESTRE DE 2021
Es dona compte de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2021:

2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a data 31 de desembre
de 2021.
3) Estat de tresoreria de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2021.
b) En relació amb el que s’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 a
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
remeto les dades d'execució del pressupost corresponent al final del quart 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 2021 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 Tresoreria.
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1) Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament a data 31 de desembre
de 2021.
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a) En relació amb el que estableix l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el punt
8è de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2021; presenta i dona
compte de l’estat d’execució del pressupost de despeses i ingressos de l’Ajuntament
d’Inca:

ACTA DEL PLE

«Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, dona compte de
l'execució del QUART TRIMESTRE de l’exercici 2021, segons el que s'estableix en els
següents punts:

4) Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en el 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 a 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
(ajusts 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:

3) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació
del que es disposa a article 16.9 de l'Ordre).
4) Actualització de la previsió de la capacitat/necessitat de finançament de l'entitat en
l'exercici 2021 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”.

ACTA DEL PLE

2) Calendari i pressupost de Tresoreria.

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

1) Actualització d'estats financers inicials (balanç, compte de pèrdues i guanys
provisionals) per a l'exercici 2021 i detall d'execució a final del trimestre vençut.

19. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL QUART
TRIMESTRE DE 2021
Es dona compte període mitjà de pagament del quart trimestre de 2021:
«Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dona compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública referent al període mitjà de
pagament del QUART TRIMESTRE de l’exercici 2021, segons el que s'estableix en els
següents punts:
En relació amb el que s’estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’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, en què es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
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Les persones assistents se’n donen per assabentades.

públiques es dona compte del PMP i de la morositat de l’Ajuntament d'Inca i de la
Fundació Teatre Principal d'Inca. S'adjunten una sèrie de documents que a continuació
s'enumeren:
•

Pagaments realitzats en el trimestre.

•

Interessos de demora pagats en el trimestre.

•

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

•

Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors, que se situa en els 13,69
dies.»

El Sr. García diu que sempre han insistit que s'havia de millorar el període mitjà de
pagament, i efectivament estan satisfets que s'hagi produït una millora a tretze dies,
gràcies a la insistència del seu grup, als funcionaris i als polítics firmant les factures sense
demora.

21 .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 trenta minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.
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Aquest punt s'ha tractat anteriorment.

ACTA DEL PLE

20. DACIÓ DE COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA.
MARIA DEL MAR NAVARRO REGUILLO

Número: 2022-0002 Data: 01/04/2022

Les persones assistents se’n donen per assabentades.

