Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2022/4

El Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Data

31 / de març / 2022

Durada

Des de les 19:30 fins a les 23:20 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Virgilio Moreno Sarrió

Secretari

Guillermo Corró Truyol

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i cognoms

Hi assisteix

43142128Q

Antoni Cànaves Reynés

SÍ

X1483059L

Alice Weber

SÍ

43063537Q

Andreu Caballero Romero

SÍ

78198711E

Andrés Gili Vizcaíno

SÍ

78215405H

Andrés Sánchez García

SÍ

41520283Q

Antoni Peña Mir

SÍ

42974124G

Antònia Maria Sabater Martorell

SÍ

42985166Y

Francisco José Verdejo Pérez

SÍ

78202823V

Francisco Pol Alorda

SÍ

43030793R

Félix Sánchez Díaz

SÍ

43050727V

Gregorio Ferrà Frau

SÍ

41458283R

Helena Cayetano Gómez

SÍ
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de Ordinària
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Tipus
convocatòria

ACTA DEL PLE

VIRGILIO MORENO SARRIO (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 03/05/2022
HASH: 25ae324726f33f1505737317033c35c6

GUILLERMO CORRO TRUYOL (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 03/05/2022
HASH: 06436ab046ded0c87a94a9722ac562d2

ACTA

78215761Y

Maria Antònia Pons Torrens

SÍ

43056297K

María José Fernández Molina

SÍ

43141283E

María Del Carmen Oses Ramos

SÍ

43062019Q

Miguel Ángel Cortés Ramis

SÍ

43141376T

Sebastià Oriol Díaz

SÍ

76023824S

Sonia Francisca Franco Ruiz

SÍ

43077939C

Virgilio Moreno Sarrió

SÍ

43141485V

Vanesa Berga Garzón

SÍ

78194337H

Ángel García Bonafé

SÍ

Primerament, per la presidència, i després de comprovar en els termes
exposats que hi ha el quòrum legalment exigit per l'article 90 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, i per l'article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per
a la vàlida realització de les sessions plenàries, la declara oberta.
1. Dació de compte de la situació d'excepcionalitat que justifica la
celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal
L’Acord del Consell de Govern de data 28 de febrer de 2022 (BOIB núm. 31)
estableix un nou pla de mesures per fer front a la COVID-19, en el qual es posa
de manifest que la pandèmia es troba en fase de remissió amb una perspectiva
de millora acusada.
Però aquesta situació no permet encara prescindir de tota casta de mesures, ja
que el risc encara hi és, però amb el nou Pla sí se’n recondueixen algunes. Cal
recordar també que la situació 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.
L’actual Pla aprovat per Acord del Consell de Govern en data 28 de febrer de
2022 de 14 de febrer de 2022 mantén que s’han d’adoptar les mesures de
protecció individual i col·lectiva, fonamentades especialment a mantenir la
distància física interpersonal de seguretat, etc. Amb relació a aquesta darrera
mesura s’estableix la necessitat de respectar la distància de seguretat d’un
metre i mig, sobretot en els recintes tancats (apartat 2 del Pla). Quant als
centres de treball, quan no es pugui garantir la distància de seguretat d’un metre
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Isabel Vallés Garrido

ACTA DEL PLE

78215597A

i mig, s’ha d’assegurar que els treballadors disposin d’equips de protecció
adequats al nivell de risc (apartat 6 del Pla).

El Sr. García pren la paraula per reiterar la petició de l’informe que ve demanant
als darrers plens. També demana si el nou regidor del seu grup municipal, el Sr.
Verdejo, pot asseure’s amb la resta si ja no hi ha restriccions sanitàries.
El Sr. Batle contesta que recullen la seva proposta.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

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 en l’Acord del Consell de
Govern de data 28 de febrer de 2022, sense perjudici que els regidors i les
regidores que hi vulguin assistir personalment ho puguin fer adoptant les
mesures de protecció adequades.

ACTA DEL PLE

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 sessions,
fa complicat poder complir adequadament amb les mesures de protecció abans
referides sense exposar-se a un major risc de contagi, el qual s’assumiria sense
necessitat quan 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 les regidores de no assistir-hi presencialment, evitant
riscs, i a la vegada aconseguint una menor concurrència presencial a la sessió.

2. Aprovació de l'Acta de la sessió anterior de data 24 de febrer de 2022
Les persones reunides consideren aprovar l'Acta de la sessió anterior de data
24 de febrer de 2022, que s'aprova per unanimitat (21).
3. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Francisco José Verdejo
Pérez
El Sr. Verdejo es desplaça davant el Sr. Batle i pren possessió del càrrec de
regidor de l'Ajuntament d'Inca. Acte seguit s'incorpora a la sala.
El Sr. Batle li dona l'enhorabona i li desitja el millor.
4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a
l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4, en la modalitat de
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A) PART RESOLUTIVA

crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Les persones reunides consideren el Dictamen que transcrit textualment diu:
«DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió
celebrada en data 28 de març de 2022 es va dictaminar favorablement la
següent:

VIST que en el capítol 2 del subprograma 13200 corresponent a Seguretat
Ciutadana no hi ha crèdit adequat ni suficient a nivell de vinculació jurídica per tal
de fer front a les despeses necessàries imputables a aquest, relatives al
subministrament de vestuari de la policia local de l’Ajuntament d’Inca;
VIST que en el capítol 6 del subprograma 13200 corresponent a Seguretat
Ciutadana no hi ha crèdit adequat ni suficient a nivell de vinculació jurídica per tal
de fer front a les despeses necessàries imputables a aquest, relatives a la
recompra de diversos vehicles que actualment es troben en règim d’arrendament
per tal que formin part de la flota de vehicles municipals;
VIST que en el capítol 2 del subprograma 15100 corresponent a Urbanisme no hi
ha crèdit adequat ni suficient a nivell de vinculació jurídica per tal de fer front a
les despeses necessàries imputables a aquest, relatives a la regularització dels
diferents convenis referents a la cessió de la gestió i l’administració de diferents
habitatges de promoció pública amb l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI);
VIST que en el capítol 6 del subprograma 15320 corresponent a Pavimentació de
Vies Públiques no hi ha crèdit adequat ni suficient a nivell de vinculació jurídica
per tal de fer front a la despesa necessària imputable a aquest, relatives a la
neteja, poda i pavimentació de camins rurals i de reposició de pavimentació de
diversos carrers de la ciutat;
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Es realitza la present Memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al
Pressupost municipal del vigent exercici, mitjançant crèdit extraordinari redactada
de conformitat al que disposa l'article 37.2 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ACTA DEL PLE

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA AMB PROPOSTA DE BATLIA PER A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT
FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

Memòria
justificativa
amb
proposta
d’aprovació
inicial
Procediment: modificació de crèdit núm. 4 en la modalitat de crèdit extraordinari
i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals.

VIST que en el capítol 6 del subprograma 16500 corresponent a Enllumenat
Públic no hi ha crèdit adequat ni suficient a nivell de vinculació jurídica per tal de
fer front a la despesa necessària imputable a aquest, relatives al contracte
d’obres per la reposició de la il·luminació de diversos carrers del centre d’Inca;
VIST que en el capítol 2 del subprograma 32002 corresponent Escola Pública
Llar d’Infants d’Inca no hi ha crèdit adequat ni suficient a nivell de vinculació
jurídica per tal de fer front a la despesa necessària imputable a aquest, relatives
a altres treballs realitzats per empreses i professionals;

VIST que en el capítol 6 del subprograma 92000 corresponent a Serveis de
Caràcter General no hi ha crèdit adequat ni suficient per tal de fer front a la
despesa necessària imputable a aquest, relatives a inversions diverses
associades al funcionament operatiu dels diversos serveis de l’entitat;
VIST que en data 20 d’octubre per majoria absoluta del Ple del Congrés dels
diputats es va acordar, a causa de la situació econòmica derivada de la
pandèmia, suspendre les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 per activació
de l’article 135.4 de la Constitució i, en conseqüència, possibilitar la utilització
dels romanents de tresoreria per a despeses general per al finançament de
modificacions de crèdit per crèdit extraordinari i suplements de crèdit, sense que
hi hagi mesures de cap tipus associades a l’incompliment dels objectius
d’estabilitat o regla de despesa –vegem que de conformitat amb l’Acord de 13 de
setembre de 2021 adoptat pel Congrés dels Diputats roman per a l'exercici 2022
aquesta suspensió de les regles fiscals;
Considerant que la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca per a
l’exercici 2021, aprovada en data 11 de març mitjançant Decret núm. 2022-0416
d’aquesta batlia, d’acord amb l’Informe efectuat per la Intervenció Municipal es
posa de manifest un romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat per
import de 11.175.980,23 euros, dels quals s’han utilitzat durant l’exercici

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

VIST que en el capítol 2 del subprograma 92000 corresponent a Serveis de
Caràcter General no hi ha crèdit adequat ni suficient per tal de fer front a la
despesa necessària imputable a aquest, relatives a treballs diversos realitzats
per professionals i empreses;
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VIST que en el capítol 6 del subprograma 45900 corresponent a Altres
Infraestructures no hi ha crèdit adequat ni suficient a nivell de vinculació jurídica
per tal de fer front a la despesa necessària imputable a aquest per tal d’aprovar
la modificació del contracte d’obres de reforma de la plaça del Mercat Cobert i
l’embelliment del nucli antic;

ACTA DEL PLE

VIST que en el capítol 2 del subprograma 34100 corresponent a Promoció i
Foment de l’Esport no hi ha crèdit adequat ni suficient per tal de fer front a la
despesa necessària imputable a aquest, relatives al servei de monitoratge i
serveis esportius, el qual actualment es troba en procés d’adjudicació;

7.796.962,26 euros, d’acord amb el quadre resum que es descriu en el present
document;
VIST que l'article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que quan s’hagi
de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent, i
no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no
ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement
de crèdit, en el segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la
Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació
les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es
refereix l'article 169 d'aquesta Llei;

En virtut del que s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, amb el
dictamen previ de la Comissió d’Economia i Bon Govern, la següent:
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 4 en la modalitat de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per
a despeses generals amb el següent detall:

ACTA DEL PLE

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

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

VIST l’informe favorable del TMAE interí d’Intervenció conformat per l’interventor
municipal;

Partida

000.13200.2210401

000.13200.2210405

000.13200.6240002

000.15100.2020003

Descripció

Crèdit
inicial (€)

Seguretat
Ciutadana.
Contracte
de28.000,00
subministrament de
vestuari (Lot 1)
Seguretat
Ciutadana.
Contracte
desubministrament de
vestuari (Lot 3)
Seguretat
Ciutadana.
Recompra vehicles
policia local
Urbanisme.
Arrendament
6.328,14
d’habitatges
IBAVI

Import
de
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

85.000,00

113.000,00

50.000,00

50.000,00

18.150,00

18.150,00

85.000,00

91.328,14
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Altes en aplicacions de despeses

000.32002.2279900

000.34100.2270600

000.45900.6100003

000.92000.2279900

000.92000.6290000

TOTAL

400.010,46

400.010,46

130.000,00

130.000,00

60.000,00

60.000,00

100.000,00

140.000,00

200.000,00

134.000,00

698.603,77

233.000,00

100.000,00

100.000,00

1.468.160,46

2.212.707,38

Altes en aplicacions de d'ingressos
Partida

Descripció

Crèdit
definitiu
inicial (€)

Import
de
modificació
(€)

Crèdit
(€)

000.8700000

Romanent
de
Tresoreria
per
a
Despeses Generals

-

1.468.160,46

9.265.122,72

1.468.160,46

9.265.122,72

TOTAL

definitiu final

La totalitat de la modificació de crèdit es finançarà amb romanent de tresoreria

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

000.16500.6330019

184.615,01
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000.15320.6110011

100.000,00

ACTA DEL PLE

000.15320.6110009

Pavimentació
de
vies
públiques.
Contracte d’obresper la pavimentació
de camins
Pavimentació
de
vies
públiques.
Contracte d’obresper la pavimentació
de carrers 2022
Enllumenat públic.
Contracte d’obres
il·luminació diversos
carrers centre inca
Escola Pública Llar
d’Infants
d’Inca.
Altres
Treballs
realitzats
per
empreses
i
professionals
Promoció
i
Foment
de
l’Esport.
34.000,00
Despeses
Diverses
de
Funcionament
Altres
Infraestructures.
Obres de reforma
plaça del MercatCobert
i
Embelliment Casc
Antic
Serveis
de
Caràcter
General. Altres
33.000,00
treballs realitzats
per empreses i
professionals
Serveis de Caràcter
General.
Altres
inversions
noves
associades
alfuncionament
operatiu
dels
serveis
101.328,14

per despeses generals ajustat, confeccionat de conformitat amb el disposa
l’apartat 24 del contingut de la memòria de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per el qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local.

QUART. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i els
suggeriments que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas
que no se’n presentin, l'acord provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
CINQUÈ. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació
de crèdits haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva
vigència i impugnació jurisdiccional.
SISÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada es
remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma
simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que consideri més adient
per als interessos municipals.»
El Sr. Batle explica que aquest punt és una incorporació del romanent de
tresoreria del qual disposen. Fa menció principal a les següents incorporacions:
aplicacions de despeses generals de l’Ajuntament d’Inca, incorporació a diferents
partides de seguretat ciutadana, com el contracte de subministrament de vestuari
i la recompra de vehicles de la Policia Local, el nou concurs de rènting dels
vehicles de la Policia Local; pavimentació de camins, pavimentació de carrers,
renovació de xarxa d’aigües, millora de la il·luminació del centre, temes de
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TERCER. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí
Oficial de les Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del
dia següent a la seva publicació, posant a disposició del públic la documentació
corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la corporació.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
‘’AJUSTAT’’
Imports (€)
A) Romanent de tresoreria per a despeses generals inicial (+)
11.175.980,23
B) Romanent utilitzat (a+b+c) (-)
7.796.962,26
a) Crèdits extraordinaris
b) Suplements de crèdit
c) Incorporació de romanents de crèdit
7.796.962,26
C) Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible abans de
la modificació (A-B)
3.379.017,97
D) Romanent de tresoreria per a despeses generals utilitzat en aquesta
modificació
1.468.160,46
E) Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible després
de la modificació ((A-B)-D)
1.910.857,51

personal a la Toninaina, foment de l’esport, gestió dels equipaments esportius,
modificat del projecte del Mercat Cobert, així com partides de caràcter general
per a diferents inversions en distintes àrees de l’Ajuntament.
El Sr. García discrepa que aquestes aportacions es puguin destinar a despeses
generals, ja que haurien d’estar contemplades als pressuposts aprovats. Li crida
l’atenció que s’ampliï el pressupost de la plaça del Mercat un 25 % del
pressupost inicial. Quant al tema de l’enllumenat, creu que és molt delicat.
Explica que el seu vot no serà favorable, igual que no ho va esser per als
pressuposts.

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen per a l'aprovació
inicial de la modificació de crèdit núm. 4, en la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
aprovar inicialment la modificació del Reglament d’honors i distincions de
la Policia Local d’Inca
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 del Reglament d’honors i
distincions de la Policia Local d’Inca, del següent contingut literal:
"En el Ple de l’Ajuntament d’Inca celebrat en data 29 d’abril de 2021 es va
aprovar el Reglament d’honors i distincions de la Policia Local, d’Inca, que va
ser publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
núm. 173, de data 18 de desembre de 2021
Aquest Reglament es va aprovar per tenir una regulació més detallada de la
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A continuació se sotmet a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat:
dotze (12) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca
i Proposta per les Illes Balears (El Pi); dos (2) vots en contra del grup municipal
d’Independents d'Inca-INDI; i set (7) vots d'abstenció dels grups municipals del
Partido Popular, Vox actúa Baleares INCA, Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía-Inca i Unides Podem.

ACTA DEL PLE

El Sr. Batle explica que des de l’any 2014 hi ha uns convenis, alguns d’ells ja
caducats, pels quals l’IBAVI els reclamava pagaments, i ells els demanaren que
totes les factures estiguessin degudament justificades pel Govern de les Illes
Balears i fins fa un mes i mig no es presentaren tots els justificants. És per això
que no s’havien pogut realitzar els pagaments. Com que no ho sabien, no ho
pogueren incloure als pressuposts.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

El Sr. Pol demana per la partida de l’arrendament de l’IBAVI, no entén per a què
és aquesta partida.

concessió de premis i felicitacions als membres de la Policia Local, que
serveixen com a incentiu en el compliment de les seves funcions, i es premia
així la constància, dedicació i responsabilitat en el serveis als ciutadans i a la
societat.
Havent-se detectat la necessitat de realitzar una sèrie de modificacions en
l’articulat del Reglament d’honors i distincions als efectes d’incloure determinats
canvis en els articles relatius a la competència dels òrgans per a l’atorgament de
les condecoracions i al procediment pel seu atorgament, es considera adient
iniciar els tràmits pertinents per dur a terme la seva modificació.

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE LA POLICIA LOCAL DE LA
CIUTAT D’INCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears, ha suposat un punt d’inflexió per regular cadascun dels aspectes que
afecten aquests cossos de policia.
En aquest sentit, el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es
modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública
de les Illes Balears, estableix al títol VIII (premis i distincions) els tipus,
procediments i causes per obtenir els esmentats reconeixements en el marc de
la nostra Comunitat Autònoma.
D’un temps ençà, l’Ajuntament d’Inca, ha anat concedint al seu cos de Policia
diferents tipus de distincions i reconeixements, mitjançant felicitacions de Batlia
o felicitacions de Ple, segons el motiu i la causa del premi.
Per regular-ho detalladament i uniformement, s’ha considerat necessari elaborar
aquest Reglament que, encara en un sol títol, recull les diverses distincions, les
causes per atorgar-les i revocar-les, el procés per assolir-les; tot això respectant
el marc de competències entre administracions i legitimat per l’autonomia que
com a ens local té aquesta Ajuntament, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local, segons la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16
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(Les modificacions introduïdes en el Reglament apareixen en negreta i cursiva.)

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’honors i distincions
de la Policia Local d’Inca amb el següent contingut literal:
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Per tot allò exposat, i vist l’informe jurídic favorable emès per la tècnica
d’Administració general amb la conformitat del secretari de l’Ajuntament, el qui
subscriu sotmet aquesta proposta a Dictamen de la Comissió Informativa
d’Economia i Bon Govern perquè, si és procedent, l’elevi a la consideració del
Ple municipal:

de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Premis i condecoracions
Article 1
Característiques i concessió de premis i condecoracions
Les característiques i la concessió de premis i condecoracions de la Policia local
de l'Ajuntament d'Inca s’han de regir pel que disposa aquest Reglament.
Article 2
Tipologia dels premis i les condecoracions

2. Les condecoracions que s’assenyalen en les lletres a), b) i c) es poden
atorgar als agents de les policies locals per fets excepcionals o de rellevància
particular. Aquestes condecoracions es poden atorgar, en els mateixos supòsits,
a persones i entitats encara que no tenguin vinculació amb els cossos de la
Policia Local.
3. Els premis i les condecoracions que es recullen en aquesta norma no
comporten pensió o recompensa econòmica per part de l'Ajuntament d'Inca.
4. El procediment per concedir i lliurar els premis i les condecoracions és el que
s’estableix en els articles següents d’aquest Reglament.
5. L’acte de lliurament dels guardons que s’assenyalen en les lletres a), b), c),
d), e) i f) s’ha de procurar centrar en el marc de la Festa de la Policia Local o en
dates assenyalades com Sant Abdon i Senén, o Dijous Bo.
6. La descripció del format dels premis i les condecoracions, i també dels
passadors, figura en l’annex 1 d’aquest Reglament.
Article 3
Medalla d’Or al Mèrit Policial de l'Ajuntament d'Inca
La Medalla d’Or al Mèrit Policial de l'Ajuntament d'Inca pot atorgar-se únicament
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Medalla d’Or al Mèrit Policial de l'Ajuntament d'Inca.
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de l'Ajuntament d'Inca.
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd de l'Ajuntament d'Inca.
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de l'Ajuntament d'Inca.
Felicitacions públiques.
Diploma de jubilació.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

ACTA DEL PLE

1. Per tal de reconèixer i premiar públicament l’actuació dels policies i les
policies locals de l'Ajuntament d'Inca, i de les persones que destaquin per la
seva col·laboració en l’assoliment dels objectius relacionats amb els cossos de
policia local, es creen els premis i les condecoracions següents:

en els casos següents:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mort.
b) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de ferides o
mutilacions greus.
c) Dirigir o realitzar algun servei de transcendental importància, que redundi
en prestigi de la corporació, posant de manifest excepcionals qualitats de
lleialtat o abnegació.
d) Tenir una actuació exemplar i extraordinària, destacant pel seu valor,
capacitat o eficàcia reiterada en el compliment d’importants serveis, amb
prestigi de la corporació.
Article 4
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de l'Ajuntament d'Inca

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd de l'Ajuntament d'Inca es pot atorgar
quan es dona alguna de les circumstàncies següents:
a) Dirigir o executar amb èxit un servei en què per la dificultat o importància
extraordinàries s’evidenciïn qualitats professionals o cíviques rellevants.
b) Excedir-se amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures
del seu càrrec, la qual cosa constitueixi una conducta exemplar.
c) Realitzar una tasca prolongada en el temps en el camí de la dignificació,
el prestigi i el reconeixement públic de les policies locals, així com la
missió de defensa, promoció i protecció dels drets i les llibertats
públiques.
d) Dur a terme projectes o treballs professionals o científics rellevants que
prestigiïn la institució a la qual pertany dins el marc de les competències i
funcions de les policies locals de les Illes Balears.
Article 6
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de l'Ajuntament d'Inca
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Article 5
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd de l'Ajuntament d'Inca
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a) Dur a terme actes en defensa i protecció dels interessos que tenen
encomanats que posin de manifest qualitats de valor, sacrifici, lleialtat o
abnegació excepcionals, i dels quals es derivi un risc per a la persona,
amb independència del resultat produït, sempre que hagi complert
estrictament les obligacions i els deures reglamentaris.
b) Participar en tres o més serveis en què hi hagi una agressió amb armes o
altres mitjans perillosos, que comportin un risc greu per a la integritat de
la persona, amb una demostració de valor, capacitat i eficàcia en defensa
de la vida de terceres persones.

ACTA DEL PLE

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de l'Ajuntament d'Inca pot atorgar-se
quan es dona alguna de les circumstàncies següents:

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de l'Ajuntament d'Inca es lliura als
membres de la policia local d'Inca, sigui quina sigui la seva categoria, quan
compleixin 20 anys de servei en qualsevol cos de la Policia Local, en situació de
servei actiu o en situació de serveis especials, que hagin tingut una trajectòria
professional destacada i que no tenguin expedients disciplinaris en curs o
sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el seu expedient personal.
Així mateix, es pot entregar aquesta condecoració a altres membres de
qualsevol de les forces i cossos de seguretat, o d’institucions i organismes que
hagin destacat notòriament en l’aportació per millorar la seguretat ciutadana.

Article 8
Diploma de jubilació
Es crea el diploma de jubilació com a reconeixement als membres dels cossos
de Policia Local per la dedicació d’una vida al servei de la ciutadania i la seva
missió de defensa promoció i protecció dels drets i les llibertats públiques.
Aquest Diploma es lliura a tots els membres de la Policia Local, sigui quina sigui
la seva categoria en el moment de la jubilació.
Article 9
Condecoració honorífica de l'Ajuntament d'Inca
Es crea aquesta distinció, que es concedeix de manera discrecional a persones i
entitats alienes als cossos de policia local com a reconeixement a la seva
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a) Als que destaquen en l’estudi, la promoció i la dignificació, tant de la
funció policial com dels cossos de Policia Local.
b) Als que han realitzat un servei especialment meritori en el compliment de
les seves funcions, o com a resultat d’aquestes funcions, que tengui una
repercussió social important o en els àmbits de la seguretat ciutadana, la
protecció civil o el trànsit.
c) Als que durant un any han destacat en el compliment ordinari de les
seves funcions, les quals serveixen d’exemple per als companys de cos.
d) Als que han fet estudis o publicacions d’interès per a la seguretat
ciutadana, la protecció civil, el trànsit o la gestió de l’activitat policial.
e) En qualsevol altre supòsit que no es preveu en els articles anteriors, però
que segons els fets i les circumstàncies examinats és mereixedor d’un
reconeixement per part de l'Ajuntament d'Inca.

ACTA DEL PLE

Les felicitacions públiques són competència del batle o batlessa de l’ajuntament
d'Inca amb un acord plenari previ, després de comprovar succintament la tasca
professional de la persona distingida, en els supòsits següents:
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Article 7
Felicitacions públiques

dedicació i entrega en benefici dels objectius de les policies locals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 10
Proposta de concessió
1. En el cas de la concessió d’una de les condecoracions que s’enuncien en les
lletres a), b), c) i d) de l’article 2, el procediment s’inicia per mitjà d’una
proposta efectuada pel Ple de l’Ajuntament, el batle mateix o el cap o la cap de
la policia local.
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a) Nom, llinatges, categoria i escala de la persona o persones proposades.
b) Informe de descripció detallada del fet o fets en què es fonamenta la
proposta, acompanyat, si s’escau, de diligències policials, informes,
testimonis, actuacions judicials, declaració jurada, informes hospitalaris o
semblants.
c) Documentació o prova que acredita els fets que motiven la sol·licitud, en
qualsevol tipus de suport físic o audiovisual.
d) Agraïments pel desenvolupament del servei prestat, si s’escau.
e) Curriculum vitae, quan es tracta de casos en què es valora la realització
de projectes o treballs professionals o científics rellevants.
f) En el cas que en l’acció policial i meritòria hagi estat involucrada alguna
persona aliena al cos de policia local el testimoni de la qual pot ser
d’interès, també s’hi ha d’adjuntar la compareixença amb el testimoni
d’aquesta persona.

ACTA DEL PLE

2. Juntament amb la proposta d’iniciació de l’expedient, que ha de ser motivada,
s’ha d’adjuntar la documentació següent:

1. A la vista de la proposta de concessió formulada, el batle president, dictarà
Decret de Batlia d’iniciació de l’expedient.
2. En el Decret d’iniciació de l’expedient s’ha de nomenar una persona
instructora i un secretari o una secretària. En el termini de 10 dies s’ha d’estudiar
l’expedient, i, si escau, requerir a la institució o òrgan proponent perquè, en un
termini no superior a quinze dies, remeti els documents, els informes i les
declaracions de testimonis presencials que es consideren necessaris per aclarir
els fets i valorar-los millor.
3. La persona instructora pot ampliar el termini de quinze dies fins a un màxim
de trenta per a la pràctica d’alguna prova que consideri rellevant per a
l’aclariment dels fets, amb la sol·licitud prèvia de la persona proponent, que ha
de contenir els motius en què basa la importància de la prova o proves
proposades i els fonaments que justifiquen l’ampliació del termini.
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Article 11
Procediment ordinari

4. Les proves practicades i els informes aportats han d’unir-se a l’expedient, i la
persona instructora ha de dictar la proposta de resolució en el termini de 10 dies.
Aquesta proposta ha de contenir la relació detallada dels fets, la seva
qualificació i la distinció o condecoració corresponent.
5. La proposta s’ha d’elevar al Ple de la corporació, que ha de resoldre i notificar
en el termini màxim de quatre mesos des de el Decret de Batlia d’iniciació de
l’expedient.

2. No es pot interposar cap recurs contra l’acord que declara l’aplicació de la
tramitació d’urgència al procediment, sense perjudici del que sigui procedent
contra la resolució que posi fi al procediment.
Article 13
Atorgament
1. Els premis i condecoracions establertes en les lletres a), b), c) i d) de l’article
2 d’aquest Reglament seran atorgades mitjançant un acord plenari.
2. L’atorgament de diplomes per jubilació i felicitacions municipals és
competència del batle o batlessa de l’ajuntament d'Inca amb un acord plenari
previ.
Article 14
Publicació de la concessió i ús de les distincions
1. La concessió de la medalla i les creus, en qualsevol de les seves modalitats,
s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Els agents condecorats poden dur la medalla o la creu, damunt la caçadora o
guerrera, en la part esquerra en simetria amb la placa de pit, sempre que es
tracti d’uniformitat de gala.
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1. Quan raons d’interès públic ho facin recomanable, es pot acordar, d’ofici o a
petició de l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, pel
qual es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari,
tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.

ACTA DEL PLE

Article 12
Procediment d’urgència
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6. En el cas que es tingui coneixement de l’existència d’un procediment penal en
curs o pendent de sentència ferma per un delicte dolós relacionat amb el servei
o que causi greu perjudici a l’administració o a les persones, s’ha de suspendre
el procediment fins que no hi hagi resolució o sentència ferma. Una vegada
resolta la causa que va motivar aquesta suspensió es reprendrà el procediment
de concessió o s’arxivarà tenint en consideració la resolució penal.

3. Damunt l’uniforme diari poden dur els passadors corresponents, en la part
esquerra en simetria amb la placa de pit.
4. El distintius de felicitació pública es poden dur en la part esquerra en simetria
amb la placa de pit i per damunt dels passadors de medalles si en fos el cas.
Domés es podrà portar un distintiu en cas de tenir-me més d'un concedit
Article 15
Revocació de la concessió de distinció

Article 16
Puntuació a l’efecte de concurs de mèrits
Els premis i distincions atorgats per l'Ajuntament d'Inca únicament es poden
valorar a l’efecte de concurs de mèrits les felicitacions atorgades per
l’ajuntament si han estat aprovades per acord plenari i han estat motivades per
alguna de les causes que preveu l’article 8 d’aquest Reglament. La puntuació
per una felicitació pública pot considerar-se només en els processos selectius de
l’ajuntament que l’ha concedida.

ACTA DEL PLE

De la mateixa manera es pot procedir en els casos de sentències judicials
fermes de condemna per delictes dolosos relacionats amb el servei o que causin
un perjudici greu a l’Administració o les persones.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

Si l’agent posseïdor d’alguna de les distincions que aquest Reglament és
sancionat de manera ferma per la comissió d’una falta greu o molt greu
l'Ajuntament pot instar la revocació de l’atorgament de la distinció a l’òrgan
competent per concedir-la, la qual cosa requereix en tot cas la incoació de
l’expedient administratiu oportú.

1. Els premis i les condecoracions atorgats per l'Ajuntament d'Inca han de tenir
el format que es descriu a l’annex 1 d’aquest Reglament.
2. Les felicitacions públiques de la Policia Local de l'Ajuntament d'Inca han de
tenir el format que descriu a l’annex 1 d’aquest Reglament."
"ANNEX 1
MEDALLA D’OR AL MÈRIT POLICIAL DE L'AJUNTAMENT D'INCA
Sobre una base amb forma de gran creu de color daurat, botonada en les
puntes i intercalada per raigs emmerletats i escalonats, apareix, centrat, l’escut
policial del municipi d'Inca, que ha d’ocupar les tres cinquenes parts de la
superfície total.
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Article 17
Format

La grandària de la medalla no pot ser de més de 60 mm.
La grandària de l’escut no pot ser de més de 38 mm de diàmetre.
CREU AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLAU DE L'AJUNTAMENT
D'INCA
De color blau, duu en tot el perímetre un tall daurat amb dibuix de línia estreta o
dentada d’1 mm de gruix.
En cada un dels costats de la creu, i a 5 mm dels extrems, hi ha una barra
perpendicular en blau marí de 3 mm d’ample.

En la part superior, sobre una tija, duu una corona reial daurada.

La grandària de l’escut no pot ser de més de 22 mm de diàmetre.
Passador de 37 mm d’ample i 13 mm d’alt, del qual penja una cinta de color blau
marí de
30 mm d’ample, en la part central de la qual duu una franja de color blau celeste
de 10 mm d’ample

ACTA DEL PLE

La grandària de la creu no pot ser de més de 43 mm.
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Sobre aquesta barra, i centrat, apareix l’escut del municipi corresponent de les
Illes Balears.

De color verd, duu en tot el perímetre un tall daurat amb dibuix de línia estreta o
dentada d’1 mm de gruix.
En cada un dels costats de la creu, i a 5 mm dels extrems, hi ha una barra
perpendicular en blau marí de 3 mm d’ample.
Sobre aquesta barra, i centrat, apareix l’escut del municipi corresponent de les
Illes Balears.
En la part superior, sobre una tija, duu una corona reial daurada.
La grandària de la creu no pot ser de més de 43 mm.
La grandària de l’escut no pot ser de més de 22 mm de diàmetre.
Passador de 37 mm d’ample i 13 mm d’alt, del qual penja una cinta de color blau
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CREU AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU VERD DE L'AJUNTAMENT
D'INCA

marí.
de 30 mm d’ample, a la part central de la qual duu una franja verda de 10 mm
d’ample.
CREU AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLANC DE L'AJUNTAMENT
D'INCA
De color blanc, duu en tot el perímetre un tall daurat amb dibuix de línia estreta o
dentada d’1 mm de gruix.
En cada un dels costats de la creu, i a 5 mm dels extrems, hi ha una barra
perpendicular en blau marí de 3 mm d’ample.

La grandària de l’escut no pot ser de més de 22 mm de diàmetre.
Passador de 37 mm d’ample i 13 mm d’alt, del qual penja una cinta de color blau
marí de 30 mm d’ample, en la part central de la qual duu una franja blanca de 10
mm d’ample.
FELICITACIONS PÚBLIQUES
De color platejat i amb forma de “Creu de Pisana, sense pometejar” amb els
seus costats Exteriors acabats en punta, mitjançant dos arcs de circumferència
còncaus que s’ajunten. Sobre aquesta, i centrat, l’escut de la ciutat d'Inca. La
grandària de la creu no podrà ser major de 43 mm. La grandària de l’escut no
podrà ser major de 29 mm de diàmetre.
Aquells agents que comptin en el seu expedient personal 5 o més felicitacions
portaran la creu en color daurat.
SEGON. Exposar al públic la modificació del Reglament d’honors i distincions de
la Policia Local de la Ciutat d’Inca, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
TERCER. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat
definitivament la modificació del 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."

ACTA DEL PLE

La grandària de la creu no pot ser de més de 43 mm.
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En la part superior, sobre una tija, duu una corona reial daurada.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

Sobre aquesta barra, i centrat, apareix l’escut del municipi corresponent de les
Illes Balears.

II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, a la seva sessió de data
28 de març de 2022, va acordar dictaminar favorablement aquesta proposta i
elevar-la al Ple municipal per a la seva aprovació i per a l’adopció dels acords
que s’hi proposen.»
El Sr. Oriol explica que s’havien detectat una sèrie d’errors materials al
Reglament i que simplement s’han esmenat.
Abans de la votació la Sra. Vallés es desconnecta i no vota.
A continuació se sotmet a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

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’informe en relació amb la concessió de felicitacions
públiques municipals a policies de l’Ajuntament d’Inca, del següent contingut
literal:

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la
concessió de felicitacions públiques a policies de l’Ajuntament

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen per aprovar
inicialment la modificació del Reglament d'honors i distincions de la Policia Local
d'Inca.

Antecedents de fets
Primer. Proposta del cap accidental de la Policia Local d’Inca de data 9 de març
de 2022 per a la concessió de felicitacions als funcionaris que es relacionen, els
quals varen prestar els seus serveis durant l’estat d’alarma per prevenir la
propagació del COVID19.
Consideracions jurídiques
El Reglament d’honors i distincions de la Policia Local de la ciutat d’Inca,
publicat al BOIB núm. 173 de data 18 de desembre de 2021, regula en el seu
article 7 les felicitacions públiques i disposa que són competència del batle o
batlessa de l'Ajuntament d’Inca amb un acord plenari previ.
En el mateix article 7 es disposa que les felicitacions públiques es concedeixen
després de comprovar succintament la tasca professional de la persona
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«INFORME que emet la tècnica d’Administració general, en relació amb la
concessió de felicitacions públiques municipals a policies de l'Ajuntament
d'Inca a proposta del cap de la Policia Local

distingida, en els supòsits següents:

Que el Reglament d’honors i distincions de la Policia Local de la ciutat d’Inca
(publicat al BOIB 173 de 18 de desembre de 2021), recull les diverses
distincions que poden ser atorgades als funcionaris que pertanyen al cos de la
Policia Local d’Inca, les causes per atorgar-les, per revocar-les, així com el
procés per assolir-les.
En aquest sentit, l’article 7 del mencionat Reglament preveu la FELICITACIÓ
PÚBLICA, susceptible de ser lliurada als membres de la Policia Local d'Inca,
després de comprovar una tasca professional distingida, entre d’altres supòsits,
per haver prestat un servei especialment meritori en el compliment de les seves
funcions, que tingui una repercussió social important o en els àmbits de la
seguretat ciutadana, la protecció civil o el trànsit.
Davant els extrems mencionats als paràgrafs anteriors, tinc l’obligació de posar
en valor la tasca realitzada pels membres de la Policia Local d’Inca durant l'estat
d'alarma decretat per primera vegada pel Decret 463/2020 de 14 de març, i
prorrogat fins a sis ocasions per decisió del Ple del Congrés dels Diputats, en les
sessions celebrades el 25 de març, 9 d'abril, 22 d'abril, 6 de maig, 20 de maig i 3
de juny de 2020, per prevenir la propagació del SARS-Cov-2.
Cal recordar que durant aquest període es varen viure situacions quasi
inimaginables per la majoria dels ciutadans com per exemple l’estricte
confinament domiciliari, situació que va exigir que la quasi la totalitat de la
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D’acord amb la normativa esmentada, el cap de la Policia Local va emetre
proposta de felicitació pública als membres de la Policia Local d’Inca que varen
prestar servei durant l’estat d’alarma per prevenir la propagació del COVID-19,
del següent tenor literal:

ACTA DEL PLE

L’art. 13 .2 del Reglament disposa que "l’atorgament de diplomes per jubilació i
felicitacions municipals és competència del batle o batlessa de l’Ajuntament
d'Inca amb un acord plenari previ".

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

a) Als qui destaquen en l'estudi, la promoció i la dignificació, tant de la funció
policial com dels cossos de policia local.
b) Als qui han realitzat un servei especialment meritori en el compliment de
les seves funcions, o com a resultat d'aquestes funcions, que tingui una
repercussió social important o en els àmbits de la seguretat ciutadana, la
protecció civil o el trànsit.
c) Als qui durant un any han destacat en el compliment ordinari de les seves
funcions, les quals serveixen d'exemple per als companys de cos.
d) Als qui han fet estudis o publicacions d'interès per a la seguretat
ciutadana, la protecció civil, el trànsit o la gestió de l'activitat policial .
e) En qualsevol altre supòsit no previst en els articles anteriors, però que
segons els fets i les circumstàncies examinats és mereixedor d'un
reconeixement per part de l’Ajuntament d’Inca.

plantilla treballés en una direcció: la prevenció, la vigilància i l’assistència:
Prevenció en el sentit d’informar la ciutadania de la normativa vigent i dels
canvis que poguessin afectar el dia a dia dels ciutadans; informació que, atès
com va evolucionar la pandèmia, requeria un esforç pràcticament constant
d’actualització normativa.
Vigilància del compliment de les mesures establertes a cada moment de la
pandèmia.

Vista la situació anterior, es PROPOSA el lliurament d’una felicitació publica als
funcionaris que a continuació es relacionen els quals varen prestar el seu servei
durant l’estat d’alarma.
El que li comunico per al seu coneixement i efectes.
ANNEX: NOM I COGNOMS DE LES PERSONES PROPOSADES
Subinspector, escala executiva, Josep Cañete Valle
Oficial, escala bàsica, Joan Siquier Vanrell
Oficial, escala bàsica, Rafel Solivellas
Oficial, escala bàsica, Onofre Estrany Mas
Oficial, escala bàsica, Miquel Llabrés Galmés
Oficial, escala bàsica, Arnau Joaquim Llabrés Mesquida
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El temps que va durar el confinament va provocar molts de sentiments, moltes
situacions difícils de gestionar les quals varen ser l’inicio d’un moviment
espontani per part de tota la població del país, un moviment que va permetre
escoltar, cada dia que va durar el confinament, a les 20:00 hores, un
aplaudiment unànime en finestres i balcons dedicat als treballadors que lluitaven
directament contra la pandèmia del COVID-19.

ACTA DEL PLE

Cal recordar que la proximitat és i ha estat un dels signes distintius de les
policies locals, i els membres de la Policia Local d’Inca no en són una excepció:
estar a prop del ciutadà, és sense cap dubte la pedra angular a l’hora de
planificar i dirigir la nostra tasca diària.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

Assistència a la ciutadania, perquè encara que la crisis sanitària del COVID-19
consumís la majoria de recursos, no es varen deixar de banda altres serveis
com per exemple violència de gènere, discussions i baralles dins domicilis,
recolzar als centres educatius repartint tasca i dispositius electrònics a tots
aquells alumnes en situació vulnerable, etc.

Oficial, escala bàsica, Joan Guasp Canyelles
Oficial, escala bàsica, Carlos Caballero Mármol
Oficial, escala bàsica, Juan José López Martínez
Policia, escala bàsica, Margarita Miró Benavente
Policia, escala bàsica, Jaume Aloy Danús
Policia, escala bàsica, Pedro Calderón Miralles
Policia, escala bàsica, Mateu Jordi Morey Estrany
Policia, escala bàsica, José Alberto Caracuel Ramírez

Policia, escala bàsica, Antoni Xamena Mulet
Policia, escala bàsica, Jaume Xamena Mulet
Policia, escala bàsica, Miquel Mateu Gomila
Policia, escala bàsica, Mateu Enric Tortella Soler
Policia, escala bàsica, José Jimenez Galisteo

ACTA DEL PLE

Policia, escala bàsica, Antoni Martorell Mayrata
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Policia, escala bàsica, Guillem Terrassa Colomar

Policia, escala bàsica, Miguel Aranda Cabanellas
Policia, escala bàsica, Joan Blaya Rodríguez
Policia, escala bàsica, Bartomeu Pieras Llabrés
Policia, escala bàsica, David Trias Reynés
Policia, escala bàsica, Juan Alberto Cardona Cuesta
Policia, escala bàsica, María del Carmen Molina Cárdenas
Policia, escala bàsica, Rafel Torrens Capellà
Policia, escala bàsica, María Sánchez Álvarez
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Policia, escala bàsica, Pedro Cuevas Gelabert

Policia, escala bàsica, Eduardo Jiménez Ballesteros
Policia, escala bàsica, Juan José Vela
Policia, escala bàsica, José Ramón Escoto
Policia, escala bàsica, Gabriel Sastre
Policia, escala bàsica, Coral Salas Sánchez
Policia, escala bàsica, Vicente Francisco Gil Sorli
Policia, escala bàsica, Ildefonso Ortega
Policia, escala bàsica, Matías Rosselló Melis

Policia, escala bàsica, Jaume Amor Frau
Policia, escala bàsica, Héctor Matas
Policia, escala bàsica, Francisco Javier Cáceres
Policia, escala bàsica, Sebastià Tugores Ramis
Policia, escala bàsica, Alejandro Moyà Artero

ACTA DEL PLE

Policia, escala bàsica, Juan José Rigo Gómez
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Policia, escala bàsica, Joan Miquel Vich

Policia, escala bàsica, Juan Francisco García Alcaraz
Policia, escala bàsica, María Sánchez Álvarez
Policia, escala bàsica, Daniel Amat Duran
Policia, escala bàsica, Josep María Marimón
Policia, escala bàsica, Antonio Laguia
Policia, escala bàsica, Daniel García Galmés
Policia, escala bàsica, José Antonio Gelabert Sales
Policia, escala bàsica, Manel Crespí Seguí
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Policia, escala bàsica, Pedro Martínez

Policia, escala bàsica, Rafael Cañete Valle
Conclusió
Des de la Batlia conjuntament amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, es té present l’esforç personal i professional que realitza el Cos de la
Policia Local de l’Ajuntament d’Inca en la realització de la seva tasca en el seu
dia a dia, essent conscients que la pandèmia de la COVID-19 va suposar un
esforç addicional en el desenvolupament de les seves funcions.
Cal fer esment que es troba en tramitació una modificació del Reglament
d’honors i distincions de la Policia Local, la qual no afecta les felicitacions ni la
seva tramitació.

II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de data 28
de març de 2022, va acordar dictaminar favorablement aquesta proposta i
elevar-la al Ple municipal per a la seva aprovació i per a l’adopció dels acords
que s’hi proposen.»
El Sr. Oriol esmenta que consideren de justícia aquestes felicitacions, ja que els
policies foren els treballadors que varen estar més actius durant la part més dura
de la pandèmia, durant l’estat d’alarma. S’ha de recordar que moltes
administracions els donaren l’enhorabona per la seva organització i valentia. Cal
recordar que hi va haver intervencions de tot tipus, i en moments donats no
pogueren complir amb les recomanacions de protecció. La Policia els va fer
sentir molt orgullosos, i per això aquesta felicitació a tots els que varen estar en
primera línia.
El Sr. Gili comenta que el seu grup municipal dona suport a aquest punt.
El Sr. García afegeix que el seu vot també serà favorable i se sumen a la
felicitació.
El Sr. Pol agraeix la labor de la Policia Local d’Inca i se sumen a la felicitació.
A continuació se sotmet a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat:
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SEGON. Traslladar aquesta felicitació als interessats i deixar-ne constància en
els seus expedients personals."

Codi Validació: 3CHJSEL4RA7P9GSJQ424ETXZX | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 57

PRIMER. Acordar que el batle president atorgui, mitjançant Decret, una
FELICITACIÓ als funcionaris de la Policia Local que figuren a l’annex de la
proposta emesa pel cap accidental de la Policia Local d’Inca pel servei prestat
durant l’estat d’alarma.

ACTA DEL PLE

Per tant, a la vista d'allò exposat a la normativa aplicable, la qui subscriu informa
que no existeix cap impediment jurídic a la concessió de les felicitacions, per la
qual cosa proposa l’adopció dels següents acords:

unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen per a la concessió
de felicitacions públiques a policies de l'Ajuntament d'Inca.
7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
modificar el nivell de català a les places d’educador/a infantil de l’escola
infantil Toninaina
Les persones reunides consideren el Dictamen que transcrit textualment diu:

Fets
1. En el BOIB de data 22 de novembre de 2012 es publicà l’aprovació definitiva
de la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament d’Inca, proposta aprovada inicialment pel Ple municipal en data de
28 de setembre de 2012, en relació amb el nivell de coneixements de la llengua
catalana a exigir al personal municipal depenent de la seva categoria
professional. El punt cinquè dels acords estipulava: «Establir que les places de
personal laboral de l’Organisme Autònom Llar d’Infants Toninaina d’Inca en què
s’exigirà el coneixement de la llengua catalana són les següents:
- Director, mestre i educador infantil, s’exigirà com a requisit per accedir a les
places el nivell C1 de coneixements de llengua catalana o equivalent.»
2. La Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la
recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, i el Decret 11/2017,
de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els
procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableixen en la
seva disposició transitòria primera i al seu article 4 respectivament els següents
requisits de coneixements de català per al personal de les categories de
naturalesa laboral, entre d’altres:
Nivells

Coneixements
de
llengua catalana que
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Informe tècnic en forma de proposta de resolució, referent a la modificació de
l’exigència de coneixement de la llengua catalana al personal laboral educador/a
infantil de l’Escoleta Infantil Toninaina

ACTA DEL PLE

I. Per part de la tècnica de Cultura i Normalització Lingüística, amb la conformitat
del secretari municipal s’ha emès el següent informe tècnic amb proposta de
resolució:

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

«I. Per part de la regidora delegada de Cultura i Normalització Lingüística, de
Memòria Democràtica, de Treball, Formació i Ocupació es va elevar a la
consideració de la Comissió la següent proposta:

s’exigeixen
Nivells 1, 2, 3 i 4 del Conveni col·lectiu per al personal laboral de Certificat de nivell B2
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(nivell avançat)
Excepcions:
Certificat de nivell C1
· tècnic superior, especialitat Administració general i especialitat (nivell
de
domini
jurídic (nivell 1).
funcional efectiu)
· tècnic de grau mitjà, especialitat Administració general (nivell 2).
· encarregat administratiu (nivell 3) i
· administratiu (nivell 4).

1. La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears.
2. La Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la
recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública (BOIB núm.
86, de 12 d’abril de 2016; correcció d’errates publicada en el BOIB núm.
47, de 14 d’abril de 2016).
3. El Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i
per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 25 de març de 2017).
4. El Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 174, de 19 de
desembre de 2013).
5. El Reglament municipal de normalització lingüística, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament d’Inca en data 17 de desembre de 1987 (BOCAIB núm. 16,
de 6 de febrer de 1988).
Consideracions tècniques
1. D’acord amb el Conveni col·lectiu per al personal laboral de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el lloc de
feina d’educador/a s’encabeix en el grup B nivell 2. D’acord amb la
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Fonaments de dret

ACTA DEL PLE

4. En data de 2 de març de 2022 es va aprovar aquesta proposta per part de la
mesa negociadora del personal, segons consta a l’expedient.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

3. El 2021, a petició de les organitzacions sindicals, s’ha sol·licitat que es
modifiqui l’exigència del coneixement de la llengua catalana per al lloc de
feina de naturalesa laboral d’educador/a infantil de l’Escoleta Infantil
Toninaina, per tal que s’adapti a la normativa vigent en l’àmbit autonòmic,
modificació consistent a exigir el nivell B2 de català en lloc del nivell C1, que
és nivell de català a hores d’ara estableix la normativa municipal per a
aquestes places.

legislació esmentada anteriorment, el nivell de coneixements de català a
exigir a aquest personal és el nivell B2.

Requisits per als llocs de treball amb requisit específic de
coneixements de llengua catalana
Amb caràcter particular, en la relació de llocs de treball, en l’apartat de
"requisits específics", es poden assenyalar els llocs de treball en què, per
les característiques especials de les seves funcions, s’exigeix un nivell de
coneixements de llengua catalana superior als esmentats amb caràcter
general.»
4. Ara bé, vista la petició per part de les organitzacions sindicals de modificar
l’exigència de coneixements de català per al lloc de feina de naturalesa
laboral d’educador/a infantil de l’Escoleta Infantil Toninaina i passar del
nivell C1 al nivell B2 de coneixements de català, no s’observa cap
impediment per dur a terme el dit canvi, atès que el nivell B2 és l’exigit
d’acord amb la normativa autonòmica per a les places naturalesa laboral
d’educador/a infantil.
Proposta de resolució
Vists els fets dalt esmentats i tenint en compte les disposicions normatives
vigents sobre l’exigència de coneixements de català per part del personal al
servei de les administracions públiques, la tècnica que subscriu sotmet aquest
informe FAVORABLE a la consideració dels òrgans col·legiats que pertoqui
perquè, si escau, s’elevi a la consideració del Ple la proposta següent:
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«Disposició addicional segona
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3. A la vista de tot plegat, s’observa que al lloc de feina d’educador/a infantil
de l’Escoleta Infantil Toninaina, d’acord amb la normativa vigent d’àmbit
autonòmic, li correspondria exigir el nivell de coneixements de català B2.
Això no obstant, el Decret 11/2017, d’exigència del coneixement de la
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i
per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, a la seva disposició addicional segona contempla que
l’Administració pot establir una exigència de coneixements de català
superior a l’establerta en cas que es consideri que ha de ser un requisit
específic, supòsit en què es podria encabir l’exigència del coneixement de
la llengua catalana del nivell C1 per a la plaça d’educador/a infantil
municipal, si es considera que disposar del nivell C1 ha de ser un requisit
específic:

ACTA DEL PLE

2. En l’àmbit de l’Ajuntament d’Inca, el Ple municipal en data 30 de maig de
2019 aprovà els nivells de personal laboral. Amb relació al lloc de feina de
naturalesa laboral d’educador/a infantil, es determinà que pertany al grup
II i que l’equivalència amb el personal funcionari és el grup B.

1. Aprovar la proposta de modificació del nivell de coneixements de català a
exigir al lloc de feina de naturalesa laboral d’educador/a infantil de
l’Escoleta Infantil Toninaina, consistent a exigir el nivell B2 de
coneixements de llengua catalana en lloc del nivell C1, que és el que
estableix en l’actualitat la normativa municipal.
2. Modificar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Inca incorporant
a aquestes places l’exigència de nivell de català B2.
3. Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

El Sr. Pol exposa que ells no estan en contra que es rebaixi el nivell perquè
estan a favor que sigui un mèrit i no un requisit, per això el seu vot serà contrari.
A continuació se sotmet a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat:
disset (17) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per
Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi), Partido Popular i Independents d'IncaINDI; dos (2) vots en contra del grup municipal de Vox actúa Baleares INCA; i un
(1) vot d'abstenció del grup municipal de Ciudadanos-Partido de la CiudadaníaInca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per modificar el
nivell de català a les places d'educador/a infantil de l'escola infantil Toninaina.
8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
ratificar l’adhesió a l’Associació Mallorca Rural
Les persones reunides consideren el Dictamen que transcrit textualment diu:
«I. Per part del batle president es va sotmetre a la consideració de la Comissió
Informativa d’Economia i Bon Govern la següent proposta de la Batlia:
"I. En data de 16 de març de 2022, per part del batle president es va dictar el
següent Decret:
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La Sra. Cayetano explica que es modifica el nivell de la llengua catalana per tal
que s’adapti a la normativa vigent en l’àmbit autonòmic.

ACTA DEL PLE

II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de dia 28
de març de 2022, va acordar dictaminar favorablement l’anterior proposta i
elevar-la a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació i per a
l’adopció dels acords que s’hi proposen.»

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

II. Vist l’anterior informe proposta, la qui subscriu l’assumeix i l’eleva a la
consideració de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern perquè el
dictamini favorablement i l’elevi a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la
seva aprovació i per a l’adopció dels acords que s’hi proposen."

‘L’Associació Mallorca Rural persegueix la defensa, gestió i promoció dels
objectius comuns dels municipis adherits i la gestió i execució dels programes
de desenvolupament rural, entre altres finalitats.

Per tant, es considera de interès públic municipal que l’Ajuntament d’Inca
s’adhereixi a l’Associació.
Per altra banda, resulta que aquesta adhesió és urgent per quant el proper dia
25 de març finalitza el termini per la presentació de projectes per una línia
d’ajudes LEADER, específica per als ajuntaments, i a la qual es podrà acollir
l’Ajuntament d’Inca si forma part d’aquesta associació.
Això no obstant, cal tenir en compte que l’art.22.2.b) de la Llei reguladora de les
bases de règim local disposa que són competència del Ple de l’Ajuntament els
acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
A la vista que el proper Ple ordinari se celebra el dia 31 de març de 2022, és
convenient que amb urgència es resolgui l’adhesió a l’Associació, essent
posteriorment ratificada per part del Ple municipal, per la qual cosa, en ús de les
atribucions que em confereix la legislació vigent, més concretament l’art.
21.1.lletra K9 de la Llei reguladora de les bases de règim local, quant a la
defensa de l’Ajuntament per raons d’urgència en matèries de competència del
Ple municipal, HE RESOLT:
PRIMER. ADHERIR l’Ajuntament d’Inca a l’Associació Mallorca Rural.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

Cal destacar que Inca està dins la zona Leader de Mallorca i això li confereix la
possibilitat que el propi Ajuntament d’Inca i els seus agents socials i econòmics
puguin acollir-se i participar de l’aplicació de les estratègies de
Desenvolupament Rural que dissenya i gestiona l’Associació Mallorca Rural.
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Al marge de les ajudes a tercers, el Grup ha de jugar un paper proactiu
mitjançant l’impuls de projectes propis que puguin generar ocupació,
preferentment en l’àmbit agrari. També té la missió d’incentivar la participació de
la població en l’elaboració i l’aplicació de l’EDLP, això vol dir captar iniciatives i
acompanyar els promotors en el procés de maduració de projectes. I és que la
metodologia LEADER (expressió que prové del francès Liaison Entre Actions
pour les Développement de l’Économie Rurale) es caracteritza per l’enfocament
de baix a dalt (bottom-up), el qual comporta un repte de dinamització social per
aconseguir una major implicació de la població en la resolució dels problemes
comuns que l’afecten i un major compromís en les actuacions que es projecten.

ACTA DEL PLE

Per aquest motiu una de les seves principals funcions és l’aplicació de
l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) per a la zona rural de
Mallorca en el marc de la mesura 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural
de les Illes Balears. En aquest sentit, el Grup s’encarrega de gestionar les
sol·licituds d’ajuda, fer el seguiment dels projectes i remetre sempre al
FOGAIBA tota la documentació que conforma aquests expedients.

SEGON. Aprovar els ESTATUTS de l’Associació, assumint totes els drets i
obligacions que dits estatuts atribueixen als seus socis, sense cap reserva ni
exclusió, i, especialment, aprovar el compromís de complir amb els requisits de
l’art. 8 dels Estatuts.
TERCER. Facultar el Sr. Batle perquè sol·liciti l’adhesió a l’Associació.
QUART. Elevar les anteriors resolucions al Ple Municipal per a la seva
ratificació.
Ho manà i signà, davant meu, el secretari, el batle president.’

TERCER. Aprovar els ESTATUTS de l’Associació, assumint totes els drets i
obligacions que dits estatuts atribueixen als seus socis, sense cap reserva ni
exclusió, i, especialment, aprovar el compromís de complir amb els requisits de
l’art. 8 dels Estatuts.
QUART. Ratificar la sol·licitud d’adhesió a l’Associació feta pel batle."
II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern, a la seva sessió de dia 28
de març de 2022, va dictaminar favorablement l’anterior proposta de la Batlia i
va acordar elevar-la a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva
aprovació i per a l’adopció dels acords que s’hi proposen.»
La Sra. Vallés es connecta novament a la sessió.
La Sra. Cayetano exposa que l’Associació Mallorca Rural és una entitat sense
ànim de lucre constituïda el 2002 i que actualment la conformen 36 municipis.
Dona suport a projectes de desenvolupament rural a l’illa amb fons europeus. El
seu objectiu principal és l’aplicació de l’estratègia de desenvolupament local
participatiu per a les zones rurals de Mallorca. Mallorca Rural s’encarrega de
gestionar les sol·licituds d’ajuda i els seguiments dels projectes, i remet a
FOGAIBA tota la documentació d’aquests expedients.
El Sr. Gili diu que tot el que beneficiï el món rural els va bé i votaran a favor.
El Sr. García esmenta que el seu vot serà favorable, però que veuen
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SEGON. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Inca a l’Associació Mallorca Rural.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Ratificar el Decret de la Batlia número 2022-0446, de data 16 de març
de 2022, en tots els seus extrems i en conseqüència:

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

II. Conseqüentment a l'exposat, procedeix ratificar aquest Decret per part del Ple
municipal, per la qual cosa el qui subscriu sotmet a la consideració de la
Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern perquè dictamini i elevi a la
consideració del Ple Municipal les següents PROPOSTES D’ACORD:

incongruències. Entenen que el que fa Mallorca Rural és gestionar projectes per
presentar-los a altres administracions perquè els donin curs. Varen entendre que
l’Ajuntament d’Inca havia de pagar 5.000 euros perquè arribàs una subvenció de
263.000 euros, per això ho han de veure positivament. Els agradaria que
veritablement es potenciïn els camins per a ús agrícola i ramader, i no els
camins de segones residències o de caire turístic. Pensa que, si es posàs en
marxa el catàleg de camins que es va començar a l’anterior legislatura, es faria
una bona tasca i tendrien ben determinats tots els camins.
El Sr. Pol afegeix que tot el que sigui per aconseguir coses per al món rural els
pareix molt bé, però troben que es tracta d’una organització per demanar
subvencions a una altra organització.

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen per ratificar
l'adhesió a l'Associació Mallorca Rural.
9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per
declarar que les obres a realitzar a l’IES Berenguer d’Anoia són d’especial
interès o utilitat municipal
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 declaració que les obres a realitzar per
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals a l’IES
Berenguer d’Anoia són d’especial interès o utilitat municipal, del següent
contingut literal:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: declaració que les obres a realitzar per l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals a l’IES BERENGUER
D’ANOIA són d'especial interès o utilitat municipal.
I. Vist l'informe emès en data 16 de març de 2022 per la Tècnica d'Administració
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A continuació se sotmet a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat:
denou (19) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per
Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi), el Partido Popular, Independents
d'Inca-INDI, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca i Unides Podem; i dos
(2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox actúa Baleares INCA.

ACTA DEL PLE

La Sra. Cayetano explica que, amb referència al que ha dit el Sr. Pol, les
subvencions no les poden demanar els ajuntaments, s’ha de fer a través d’una
agrupació local, per això el fet d’adherir-se a l’associació Mallorca Rural.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

El Sr. Sánchez afegeix que les subvencions és igual d’on arribin sempre que
arribin.

General, en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Miguel Coll Cañellas, en
representació de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, que té el següent contingut literal:
‘Antecedents de fet

L'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aprovada pel Plenari de data 8 de setembre de 2016, i publicada en el
BOIB núm. 142, de data 10 de novembre de 2016, estableix en el seu article 4.2
les bonificacions que es poden aplicar a l'impost sobre construccions,
Instal·lacions i obres, i en el seu apartat a) regula:
a) S’estableix una bonificació del 95 % de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per
gaudir d’aquesta bonificació serà indispensable, amb la sol·licitud prèvia de la
persona interessada, que el Ple municipal, per vot favorable de la majoria simple
dels seus membres, declari expressament que la construcció, instal·lació o obra
és d’especial interès o utilitat municipal pel fet que hi concorrin circumstàncies
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho
justifiquin.
L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte
passiu, qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual
haurà d’acreditar l’obtenció de la declaració d’especial interès o utilitat municipal.
Vist l'establert a l'Ordenança fiscal la tècnica que subscriu informa que per
l'aplicació d'una bonificació del 95 % a l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, el Ple municipal ha de declarar expressament que la
construcció, instal·lació o obra és d'especial interès o utilitat municipal.
Per altra part, l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a llicències
urbanístiques i per la prestació d’altres serveis urbanístics, publicada en el BOIB
núm. 33, de data 05/03/2022, estableix en el seu article 6 que no es concediran

ACTA DEL PLE

Fonaments de dret
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En data 16 de març de 2022 es va signar Provisió de Batlia als efectes de
resoldre la sol·licitud presentada.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

En data 8 de març de 2022 (registre d'entrada núm. 1.541) va tenir entrada a
l'Ajuntament escrit del Sr. Miquel Coll Cañellas, en representació de l'Institut
Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, en la qual com a entitat
promotora de les obres públiques a executar a l'IES Berenguer d’Anoia d'Inca
consistents en la rehabilitació integral de la coberta de la sala d’actes, obra
adjudicada a l’entitat Zima Desarrollos Integrales SL, amb un pressupost
d'execució material de 139.421,275 €, adjuntant còpia de l’adjudicació, sol·licita
l'exempció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la taxa
municipal derivada de l'atorgament de la llicència.

altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes de rang de
llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.
Per tot l'exposat, si l'Ajuntament d'Inca vol atendre la petició formulada per
l'IBISEC ha de presentar la sol·licitud al Ple i s'ha d'aprovar pel vot favorable de
la majoria simple dels seus membres, i s'ha de declarar expressament que la
construcció, instal·lació o obra és d'especial interès o utilitat municipal.’
II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració general, aquesta Batlia
considera que les obres que s'han de dur a terme a l'IES Berenguer d’Anoia són
obres en benefici de l’oferta educativa d’Inca, i són d'especial interès o utilitat
municipal, ja que aquestes es realitzen en unes instal·lacions educatives
ubicades a la ciutat d'Inca i concorren circumstàncies socials i de foment de
l’educació.

II. La Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern a la seva sessió de data 21
de març de 2022 va acordar dictaminar favorablement i elevar al Ple municipal
per la seva aprovació i per l’adopció dels acords que s’hi proposen.»
El Sr. Batle explica que des de la passada legislatura mantenen
l’acord que totes les obres de caràcter social, educatiu o sanitari que sol·licitin
que se'ls apliqui la reducció de l’ICIO, si són declarades d’interès municipal, com
és el cas de millora de l’Institut Berenguer d’Anoia, se’ls aplicarà. En aquest cas
es milloraran uns espais com són la sala d’actes, sòtils, terrats, la instal·lació
d’ascensors, etc.
La Sra. Franco esmenta que el seu vot serà favorable, però que hi ha un
perjudici que s’està fent amb els projectes educatius que tenen a veure amb
l’IBISEC, per exemple, conseqüències d’una mala licitació o contractació.
Explica que la setmana passada va sortir el resultat de la licitació i l’adjudicació
de l’ampliació de l’IES Pau Casesnoves, i que va quedar deserta perquè ningú
es va presentar a fer les obres. Des de l’Ajuntament i en benefici dels ciutadans,
demana al Sr. Batle que els doni un toc d’atenció, perquè amb les licitacions i
contractacions no puguin sortir perjudicats. Recorda que ja els donaren o
deixaren 5 milions d’euros per una obra d’un col·legi que corresponia a l’IBISEC.
El Sr. García exposa que el seu grup municipal no hi té cap inconvenient i que

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

SEGON. Notificar l'anterior Acord a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals.
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PRIMER. Declarar que les obres a realitzar per l'Institut Balear d'Infraestructures
i Serveis Educatius i Culturals, consistents en la rehabilitació integral de la
coberta de la sala d’actes, de l'IES Berenguer d’Anoia, són d'especial interès o
utilitat municipal.

ACTA DEL PLE

III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament
la següent PROPOSTA D'ACORD:

els pareix correcte. Demana que en relacions entre administracions aquestes
siguin recíproques. Varen demanar per l’ampliació de l’Hospital, si se li aplicava
aquesta bonificació, i li digueren que no. Suposa que és que no la sol·licitaren.
Veu que per exemple a la Junta de Govern s’ha denegat l’ICIO al Consorci de
Transports de Mallorca per l’obra dels aparcaments. Ell creu que és de caràcter
social, no sap si és un error de tramitació, ja que el Consorci també és una
entitat pública. Opina que haurien de matisar l’Ordenança quant a aquesta
bonificació per no crear greuges entre administracions.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

El Sr. Batle explica que quan es tracta d’obres de certa importància i amb temes
de licitacions fan un seguiment de totes les obres que realitzen altres
administracions a la ciutat d’Inca, que no són poques, si bé és cert que les
darreres obres que s’han licitat per altres administracions han quedat desertes.
Una és la obra de l’IES Inca, que és necessari que es pugui desenvolupar al
més aviat possible. Quan a ells els queda una obra deserta, es fan les passes
per revisar que els preus s’adaptin a la realitat. L’altra obra que ha quedat
deserta és la d’intervenció a l’asfalt i la rotonda del camí Vell de Muro i la
carretera de Sineu. Exposa que el Consell de Mallorca ha revisat els preus i que
tornarà a treure la licitació perquè es presenti qualcú per dur a terme aquestes
obres. La inestabilitat dels preus dels materials està provocant que moltes
licitacions quedin desertes. Ells no tenen cap inconvenient a pressionar i
demanar a l’IBISEC pels projectes, és el seu deure i s’ha de pressionar i fer el
seguiment de totes les millores. Ara bé, és cert que sempre consideren a totes
les administracions que demanen la bonificació de l’ICIO i normalment l’aproven.

ACTA DEL PLE

El Sr. Pol explica que consideren que per a aquest tipus d’obres sempre és
convenient abaratir el màxim possible. Vist que l’ampliació de l’IES Inca ha
quedat deserta, creu que l’Ajuntament ha d’exigir que s’intentin ajustar al màxim
tots els temes, però afegeix que el seu vot serà favorable.

El Sr. Batle respon que no s’hi va presentar ningú.
Durant el debat la Sra. Vallés s’ha desconnectat de la sessió.
A continuació se sotmet a votació el Dictamen i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen per declarar que les
obres a realitzar a l'IES Berenguer d'Anoia són d'especial interès o utilitat
municipal.
10. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per la pau a Ucraïna
La Sra. Vallés es connecta a la sessió.
La Sra. Weber fa menció al passat Ple del 24 de febrer, quatre dies després de
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El Sr. García demana si la rotonda de Costitx s’ha licitat i adjudicat.

11. Moció del grup municipal de Vox Inca per ajudar i donar suport a les
dones davant un embaràs inesperat
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la
seva inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Les persones reunides consideren la moció que transcrita textualment diu:
«MOCIÓN PARA AYUDAR Y DAR APOYO A LAS MUJERES ANTE UN
EMBARAZO INESPERADO
Vanesa Berga Garzón, Concejal del Grupo Municipal VOX Inca, en base a la
legislación y reglamentos vigentes, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de INCA, la presente Moción, según el art. 97.3 del Reglamento de
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La Sra. Weber vol posar en valor la solidaritat civil i la coordinació i col·laboració
de les institucions, ja que des de les institucions balears les persones refugiades
es troben amb la garantia d’espais segurs i dignes d’acollida. Sort que no estan
supeditats a la visió de partits que sempre compliquen les coses, explica, com
està passant actualment a Sevilla. Poden dir que les Illes Balears són terra
d’acollida gràcies als governs de coalició i d’esquerres, on a dia d’avui i des de
el 2016 tenen dos centres per a persones refugiades. Gràcies a la gestió de la
Creu Roja, es faciliten subvencions a entitats acollidores de persones
refugiades, a més de la distribució d’aliments, acolliment de menors desplaçats
o no acompanyats que defugen de la guerra en situacions dramàtiques. Tot això
ja s’ha materialitzat i s’ha demostrat que gràcies als governs progressistes i
d’esquerres són terra d’acollida i solidaritat. Afegeix que acullen les persones
refugiades als seus municipis i estan orgullosos de poder aportar solucions, que
era el que demanaven incloure a la declaració institucional que ratifiquen avui.
Dit això, vist que els punts 1 i 2 de la Moció ja es van aprovar dins la declaració
institucional el dia 24 de febrer i que els altres punts a dia d’avui han tengut la
reacció que demanaven, i vistes les postures clares, retiren la Moció i el seu
debat de l’ordre del dia.

ACTA DEL PLE

l’inici de la guerra a Ucraïna, on dugueren una moció per urgència per oferir-se
com a terra solidària i d’acollida. Aquell dia varen entendre que podia haver-hi
més grups municipals que podien presentar mocions i aquell dia creien
important que hi hagués una declaració institucional unànime. Sentiren sorpresa
quan el partit de Vox no va acceptar la seva petició d’oferir-se com a terra
d’acollida per a persones refugiades i que per aquest motiu no es va incloure, si
bé és cert que els va cridar l’atenció que només es quedassin en simple
condemna i no com a terra d’acollida. Explica que des del primer dia eren
conscients del que passava, per això tenien clara la urgència i el compromís
amb les persones refugiades, siguin d’on siguin. Han passat cinc setmanes, la
situació ha evolucionat i tots els presents ho saben perfectament. Tots els
governs han avançat sense esperar si totes les forces estaven d’acord.

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales para su debate y
aprobación, si procede.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las condiciones socio-económicas actuales, la mujer que se enfrenta a un
embarazo no deseado, es una persona extremadamente vulnerable, y por ello
debe estar asistida de manera preferencial por personal competente.
Los servicios sociales, deben asistir a la mujer en todo momento, informándola
de manera personalizada de todas las prestaciones a las que tiene derecho,
tanto de la administración local como de la autonómica y estatal, encaminadas a
la protección del embarazo y posterior crianza de su hijo. Es necesario
salvaguardar en todo momento esa libertad de la mujer a ser madre, y que no se
vea abocada irremediablemente a interrumpir su embarazo ante la falta de
información de posibles alternativas y ayudas, puesto que si no es atendida
desde el primer momento que se enfrenta a un embarazo inesperado la
dejaremos, como sociedad, a merced de las presiones de todo tipo ante las que
se enfrenta: carencia de pareja estable, adolescencia, dificultades económicas,
falta de apoyo familiar, emocional, etc.
Para que un niño nazca hay que ayudar a su madre. Ayudando a la mujer y a su
hijo, se salvan dos vidas, por ello es necesario que dispongan de toda la
información ante la decisión a la que se enfrenta.
Desde este grupo municipal pensamos que se deberían destinar los recursos
necesarios, sobre todo recursos humanos, para informar y apoyar a las mujeres
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La construcción de una sociedad de progreso viene determinada en buena parte
por el grado de cohesión social, que se basa en la igualdad de oportunidades y
en la promoción social e individual. Los servicios sociales son un instrumento
para favorecer la autonomía de las personas, para mejorar las condiciones de
vida, para eliminar situaciones de injusticia social y para favorecer la inclusión
social

ACTA DEL PLE

Las administraciones públicas se han dotado de instrumentos para conseguir
estos objetivos y finalidades; el sistema de salud, el educativo, el judicial, el de
pensiones, el de ocupación, las políticas de vivienda y el de servicios sociales.
La debilidad en la financiación pública de los servicios sociales por parte de
todas las administraciones ha hecho imposible desarrollar un sistema que dé
respuestas al conjunto de las necesidades sociales. De todos los sistemas del
bienestar Social, el de servicios sociales es el que presenta más carencias en su
desarrollo.
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En las sociedades democráticas, la política social tiene por objeto reducir las
desigualdades y mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población
con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía fomentar
la cohesión y el progreso social.

con embarazos inesperados, para que no se sientan solas y desamparadas,
puesto que en muchas ocasiones se trata de mujeres vulnerables invadidas por
el miedo y la falta de apoyo emocional, que en soledad e incertidumbre deben
tomar decisiones bajo presión, sobre su futuro y el de su propio hijo.
Desde VOX entendemos que cuando una mujer renuncia a ser madre por
miedo, soledad o incertidumbre, toda la sociedad fracasa. La maternidad es algo
muy valioso para la mujer, y también lo es para la sociedad poniendo en valor la
vida humana como el primero de los derechos fundamentales, el derecho a la
vida.

La Sra. Sabater comenta que ha llegit la Moció i que la troba incoherent entre
l’exposició de motius i el que demanen als acords. Explica que embaràs no
desitjat i vulnerabilitat no és el mateix, i que no va vinculat. Afegeix que ja hi ha
una salut pública i uns serveis socials on poden acudir totes les dones
embarassades que vulguin resoldre dubtes. Hi ha ajuts com la renda social
garantida, l’ingrés mínim vital, ajudes d’emergència social, entre altres. El seu
grup creu que la maternitat ha de ser lliure i decidida.
La Sra. Franco diu que s’ha avançat molt en temes de la dona i la maternitat,
però que queda molt camí per fer, i entén la Moció com una passa més. Si bé hi
ha molts d’organismes on la dona pot accedir, pensa que no està de més i que
s’ha de seguir avançant en aquesta qüestió.
El Sr. García exposa que ells considera que per davant de tot qui decideix és la
dona. Vol pensar que els funcionaris que han d’assessorar la dona l’orienten en
funció del problema que ella planteja i les seves necessitats. Troba que la
redacció de la Moció orienta cap a un lloc determinat, però ells entenen que ha
d’orientar cap al problema que plantegi la dona, que és qui ha de decidir. Per
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-SEGUNDO: Que desde el Ayuntamiento de INCA, se dé la publicidad necesaria
para que la ciudadanía conozca la existencia de un punto de atención,
información, para dar ayuda y apoyo a las mujeres para superar cualquier
conflicto surgido ante un embarazo inesperado, para que puedan continuar con
su embarazo, sin verse abocadas a interrumpirlo, por falta de información».
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-PRIMERO: Que este ayuntamiento y/o la Concejalía correspondiente, destine
los recursos necesarios, sobre todo recursos humanos, para informar a las
mujeres con embarazos inesperados, de manera personalizada, de todas las
prestaciones a las que tiene derecho para continuar con su embarazo,
ofreciéndole toda ayuda y apoyo integral que sea posible desde la
Administración, creando en tal caso, un protocolo para atenderlas desde el
primer momento, que les proporcione esperanza y confianza, que no se sientan
solas, que sientan que la administración local está a su lado y que no son
mujeres excluidas por tomar una, a veces, difícil decisión.

ACTA DEL PLE

Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal VOX INCA presenta para
su debate, y aprobación si procede, los siguientes acuerdos.

com està redactada, ells no poden aprovar la Moció.
La Sra. Weber afegeix que no entén aquesta moció, que comencen parlant
d’una cosa i després en demanen una altra. També veu que parlen de l’embaràs
no desitjat i més endavant del que s’ha de fer perquè la dona el dugui a terme.
No entén aquesta incoherència. Tampoc entén què és una «persona
competente». Suposa que és qui assessora la dona. Ella és demana si les
comares, els infermers i les infermeres, els ginecòlegs i les ginecòlogues, i resta
de personal sanitari que les atenen no són competents. Ella no veu que ningú
pressioni una dona per avortar. Ells estaran devora les dones perquè puguin fer
el que decideixin.

La Sra. Sabater afegeix que a l’IB Dona i la Regidoria d’Igualtat, o altres punts
d’informació com els Serveis Socials, s’assessora a tots tipus de dona, no
només per violència de gènere, sinó també a dones embarassades que no
saben on acudir, però una dona embarassada el que necessita és salut pública;
d’ajudes, informació i serveis, n’hi ha.
La Sra. Franco comenta que ella no mira les sigles de qui presenta la Moció,
sinó la intenció de la Moció i queda molt de camí per fer, per això ho valora
positivament.
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La Sra. Berga respon que és una moció simplement perquè les dones que es
quedin embarassades, ja sigui un embaràs inesperat o no desitjat, no es trobin
soles. Òbviament elles hauran de decidir. Simplement demanen un punt
d’informació igual que n’hi ha per a violències masclistes o altres temes. Ells no
oculten amb aquesta moció el tema de l’avortament. En qüestió de persones
competents, el que volen dir és que puguin informar en funció de la situació de
cada dona. Pensa que hi veuen un transfons perquè la Moció és de Vox, i no és
així. Quant al PIN parental, explica que avui en dia hi ha informació per als joves
i adolescents, i normalment quan hi ha un embaràs inesperat o no desitjat és per
què no han pres precaucions. Com a mare, creu que està bé que es doni
educació sexual al col·legi, però ella té dret a elegir si aquesta informació la
donarà ella o una persona desconeguda.
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La Sra. Vallés diu que és una moció en contra de la llibertat de la dona, creu que
ser mare no és un dret, sinó una opció que es té. Tampoc entén la Moció. Hi ha
comunitats governades per Ciudadanos o el PP que donen doblers a
associacions antiavortistes. Parla sobre matèries que proposa el Ministeri
d’Igualtat per poder exercir la maternitat. Quan parlen de dones vulnerables,
pensa que no té relació que sigui un embaràs no desitjat. En canvi, troba que hi
ha d’haver una base educativa perquè els joves entenguin el que és la sexualitat
i que hi ha una responsabilitat en tot això; en canvi, els diu que Vox opta per un
PIN parental que no els deixi fer aquesta labor educativa.

ACTA DEL PLE

El Sr. Sánchez pensa que aquesta moció amaga un tema del qual Vox està en
contra, que és l’avortament, i per això no li donen suport.

El Sr. García reitera la seva postura.
La Sra. Weber també reitera el que havia dit abans, les dones tenen dret a
decidir.
El Sr. Sánchez afegeix que el dret a decidir és molt important i que la seva
posició no és perquè siguin de Vox, sinó per la Moció en si.

A continuació se sotmet a votació la moció i n'esdevé el següent resultat: cinc
(5) vots a favor dels grups municipals del Partido Popular i Vox actúa Baleares
INCA; catorze (14) vots en contra dels grups municipals Socialistes d'Inca, Més
per Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi), Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía-Inca i Unides Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal
d’Independents d'Inca-INDI.

12. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, el Partit Popular,
Independents d’Inca, MÉS per Inca, Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos i
Unidas Podemos sobre el posicionament de l’Ajuntament d’Inca respecte
del Sàhara
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la
seva inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació no s'aprova laMoció.
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La Sra. Vallés reitera també el seu posicionament i no veu bé que diguin que és
per què la moció la presenta Vox. Les dones tenen dret a decidir sobre els seus
cossos.

«MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, EL PARTIT
POPULAR, INDEPENDENTS D’INCA, MÉS PER INCA, PI-PROPOSTA PER
LES ILLES, CIUDADANOS I UNIDAS PODEMOS SOBRE EL
POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT D’INCA RESPECTE DEL SÀHARA
L’Ajuntament d’Inca reafirma el seu posicionament davant la qüestió del Sàhara.
En aquest sentit acorda:
PRIMER. Mostram el nostre suport i solidaritat al poble sahrauí de conformitat
amb els principis enunciats en la Carta de les Nacions Unides i les resolucions
aprovades per la seva Assemblea General i el Consell de Seguretat. Institucions
les quals reafirmen el compromís de cercar una solució política justa, duradora i
observant el paper i les responsabilitats de les parts en aquest sentit.
SEGON. Lamentem el canvi de posicionament realitzat des de la Presidència
del Govern respecte a la postura de consens mantinguda fins ara.
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Les persones reunides consideren la Moció que transcrita textualment diu:

TERCER. Donam suport al conjunt de la nostra ciutadania implicada amb la
causa sahrauí, les institucions públiques, i a les entitats i associacions d’Amics
del Poble Sahrauí i Escola en Pau i els sol·licitem que es continuïn les accions
solidàries, l’assistència humanitària i la cooperació, amb la finalitat de preservar
les conquestes socials, polítiques i culturals aconseguides, especialment
aquelles accions dirigides a les dones i als infants sahrauís i a l’enfortiment de
les seves institucions democràtiques de la RASD.»
El Sr. Caballero explica que Inca i el conjunt de les Illes Balears sempre han fet
costat al poble sahrauí, i per aquest motiu presenten aquesta moció. Afegeix
que és la mateixa proposta que es va aprovar al Parlament de les Illes Balears.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.
13. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca referida a l’antic centre
d’especialitats del Blanquer
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la
seva inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Les persones reunides consideren la Moció que transcrita textualment diu:
«PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS
D’INCA REFERIDA A L’ANTIC CENTRE D’ESPECIALITATS DEL
BLANQUER, PER A LA SEVA CONSIDERACIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’INCA
Des dels Independents d’Inca valoram que l'Ajuntament d’Inca, històricament,i
sense entrar en detalls, s’ha mostrat sempre col·laborador amb altres I
organismes respecte a posar a la seva disposició immobles (Govern, Consell de
Mallorca…), tant de manera íntegra com parcial, dependències del Quarter
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A continuació se sotmet a votació la Moció i n'esdevé el següent resultat: denou
(19) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca, MÉS per Inca,
Proposta per les Illes Balears (El Pi), Partido Popular, Independents d'Inca-INDI,
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca i Unides Podem; i dos (2) vots en
contra del grup municipal de Vox actúa Baleares INCA.
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La Sra. Berga esmenta que podrien votar a favor de la Moció si es pogués votar
per punts, ja que estan a favor del primer punt, però no així del segon, ja que no
entenen que estiguin en contra del seu propi president. Creuen que els acords
estan fora de les seves competències municipals.

ACTA DEL PLE

El Sr. García diu que els crida l’atenció que determinats partits lamentin les
actuacions del seu propi partit. Veuen coherent la Moció i per això hi votaran a
favor.

General Luque, solars per a l’hospital, residències, habitatges… i altres moltes
formes de col·laboració i cessió.
De vegades les administracions o organismes abans detallats i d’altres, han
obviat, de certa forma, la necessària reciprocitat i volem recordar l'important
desemborsament econòmic que va realitzar l'Ajuntament per recuperar els
terrenys del Quarter General Luque entre d’altres.

Aquestes problemàtiques entenem que en part es podrien pal·liar si és pogués
disposar de l’edifici anomenat que està en desús, recordant que fa més de deu
anys que no se li ha donat cap utilitat i que, per tant, no sols pel que hem indicat
anteriorment, sinó que es podrien valorar altres moltes necessitats de la
ciutadania inquera per al seu benefici.
Certament en temps passats altres formacions polítiques donaren per fet que
l’edifici se cediria de forma immediata a l’Ajuntament d’Inca, qüestió que no s’ha
complert.
A més, fa alguns dies en la premsa, i per altres temes, es va publicar unes
declaracions del batle Sr. Moreno amb relació al fet tan positiu que podria ser a
partir d’ara, per a la nostra ciutat, que existís una coincidència de partits polítics
als governs de l’Ajuntament d’Inca, de les Illes Balears i d’Espanya.
Per tot això INDI valora aquesta concordança entre governs, a més de la
necessitat imperiosa de poder tenir més espais per al benefici dels nostres
ciutadans, Independents d’Inca proposa els següents acords:
PRIMER. L’Ajuntament d’Inca, amb la justa reciprocitat pel seu talant
col·laborador amb altres administracions públiques, autonòmiques i estatals,
exigirà la cessió gratuïta definitiva o temporal,de l'edifici de l'antic ambulatori del
Blanquer.
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Altres necessitats de primer ordre van dirigides als nostres majors, ja que no
disposen de instal·lacions suficients per poder gaudir la seva vellesa a Inca, sinó
que en moltes ocasions i pel simple fet de no haver suficient places del centre
de dia, tant els majors com els familiars, s’han de desplaçar a un altre municipi,
amb els perjudicis que aquest fet ocasiona.

ACTA DEL PLE

Per tant, des dels Independents d’Inca no podem obviar que la nostra ciutat
quant a espais dinamitzadors i d’altres dependències per a les nostres entitats
(culturals, socials...) té unes necessitats urgents en matèria d’espai, fins i tot les
darreres, i a cops s’ha hagut de recórrer a reduir la seva activitat o a no poder-la
fer de manera adequada i eficient.
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Dit això, al carrer d’Antoni Torrandell es troba l’edifici de l'antic ambulatori del
Blanquer, destinat a especialitats clíniques fins que es va construir l’Hospital
Comarcal D’Inca. Actualment aquest edifici està amb desús –la seva major part,
excepte unes dependències destinades a la Tresoreria de la Seguretat Social.

SEGON. L'Ajuntament a partir de l’aprovació d’aquesta moció i tenint en compte
els informes tècnics pertinents, constituirà una mesa amb la intervenció de les
entitats, els representants dels distints grups polítics municipals, entre altres
interessats, per elaborar un pla d’ús de l’edifici anomenat.
TERCER. Es donarà trasllat d’aquesta moció a qui resulti ser el propietari de
l’edifici, així com al Govern de les Illes Balears i a la Presidència del Govern
d’Espanya, als afectes que donin suport de forma directa i positiva al contingut
d’aquesta moció.»

El Sr. Pol també està d’acord amb la Moció, atès que a Inca fan falta locals per
dur a terme activitats o albergar associacions, però vol saber quin cost tendria
per a l’Ajuntament, ja que no saben com està l’estructura. Pentura si el cost fos
molt elevat seria millor fer un edifici nou a un altre lloc.
El Sr. García li respon que el Quarter estava en pitjor situació i que se’n varen
sortir, i que és necessari afrontar aquesta situació. Si finalment els cedeixen
l’edifici i està tan malament, doncs millor no signar.
El Sr. García proposa esmenar el segon punt, de manera que el pla d’ús es
pugui fer un cop cedit l’immoble. Per tant, el segon punt dels acords quedaria
redactat de la següent forma:
«SEGON. L'Ajuntament, una vegada cedit l’immoble i tenint en compte els
informes tècnics pertinents, constituirà una mesa amb la intervenció de les
entitats, els representants dels distints grups polítics municipals, entre altres
interessats, per elaborar un pla d’ús de l’edifici anomenat.»

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

El Sr. Sánchez està d’acord que l’edifici es necessita i que ha de retornar al
poble.
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El Sr. Batle afegeix que aquest immoble, que en aquest moments roman tancat i
que és titularitat de la Tresoreria de la Seguretat Social, l’objectiu és que torni a
tenir un ús públic, i reclamen un conveni de cessió d’aquest bé per poder dur
endavant una sèrie de serveis. Actualment estan amb converses amb el gabinet
del Ministeri d’Inclusió Social, que té les competències quant a la Tresoreria de
la Seguretat Social. També s’han reunit diverses vegades per tractar el tema.
L’objectiu és tenir un bon acord de cessió. Explica, però, que no estan del tot
d’acord amb el segon punt perquè no saben quin pla d’usos li poden donar.

ACTA DEL PLE

El Sr. García explica que aquesta moció ja es va presentar anteriorment i el
2016 per part del Partit Socialista. Afegeix que des del 2016 ja han passat sis
anys més en què l’edifici està en desús i en estat deplorable, i que no hi ha
perspectives que s’utilitzi. L’Ajuntament d’Inca sempre ha estat generós en la
cessió de solars i locals, i pensa que l’Administració de l’Estat amb justa
reciprocitat els hauria de cedir el local al qual se li donaria ús.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació l'esmena presentada i
n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
A continuació se sotmet a votació la moció esmenada i n'esdevé el següent
resultat: denou (19) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d'Inca,
MÉS per Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi), Partido Popular,
Independents d'Inca-INDI, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca i Unides
Podem; i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de Vox actúa Baleares
INCA.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció, la qual queda
redactada amb el següent contingut literal:

Dit això, al carrer d’Antoni Torrandell es troba l’edifici de l'antic ambulatori del
Blanquer, destinat a especialitats clíniques fins que es va construir l’Hospital
Comarcal D’Inca. Actualment aquest edifici està en desús -la seva major part,
excepte unes dependències destinades a la Tresoreria de la Seguretat Social.
Per tant, des dels Independents d’Inca no podem obviar que la nostra ciutat
quant a espais dinamitzadors i d’altres dependències per les nostres entitats
(culturals, socials...) té unes necessitats urgents en matèria d’espai fins i tot, les
darreres, i a cops s’ha hagut de recórrer a reduir la seva activitat o a no poder-la
fer de manera adequada i eficient.
Altres necessitats de primer ordre van dirigides als nostres majors, ja que no
disposen de instal·lacions suficients per poder gaudir la seva vellesa a Inca, sinó
que en moltes ocasions i pel simple fet de no haver-hi suficient places del centre
de dia, tant els majors com els familiars, s’han de desplaçar a un altre municipi,
amb els perjudicis que aquest fet ocasiona.
Aquestes problemàtiques entenem que en part es podrien pal·liar si és pogués
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De vegades les administracions o organismes abans detallats i d’altres, han
obviat, de certa forma, la necessària reciprocitat i volem recordar l'important
desemborsament econòmic que va realitzar l'Ajuntament per recuperar els
terrenys del Quarter General Luque entre d’altres.

Codi Validació: 3CHJSEL4RA7P9GSJQ424ETXZX | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 57

Des dels Independents d’Inca valoram que l'Ajuntament d’Inca, històricament i
sense entrar en detalls, s’ha mostrat sempre col·laborador amb altres I
organismes respecte a posar a la seva disposició immobles (Govern, Consell de
Mallorca…), tant de manera íntegra com parcial, dependències del quarter
General Luque, solars per a l’hospital, residències, habitatges… i altres moltes
formes de col·laboració i cessió.

ACTA DEL PLE

«PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS
D’INCA REFERIDA A L’ANTIC CENTRE D’ESPECIALITATS DEL
BLANQUER, PER A LA SEVA CONSIDERACIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’INCA

disposar de l’edifici anomenat que està en desús, recordant que fa més de deu
anys que no se li ha donat cap utilitat i que per tant, no sol pel que hem indicat
anteriorment, sinó que es podria valorar altres moltes necessitats de la
ciutadania inquera per al seu benefici.
Certament en temps passats altres formacions polítiques donaren per fet que
l’edifici se cediria de forma immediata a l’Ajuntament d’Inca, qüestió que no s’ha
complert.
A més fa alguns dies en la premsa i per altres temes es va publicar unes
declaracions del batle Sr. Moreno, amb relació al fet tan positiu que podria ser a
partir d’ara, per a la nostra ciutat, que existís una coincidència de partits polítics
als governs de l’Ajuntament d’Inca, de les Illes Balears i d’Espanya.

TERCER. Es donarà trasllat d’aquesta moció a qui resulti ser el propietari de
l’edifici, així com al Govern de les Illes Balears i a la Presidència del Govern
d’Espanya, als afectes que donin suport de forma directa i positiva al contingut
d’aquesta moció."
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SEGON. L'Ajuntament, una vegada cedit l’immoble i tenint en compte els
informes tècnics pertinents, constituirà una mesa amb la intervenció de les
entitats, els representants dels distints grups polítics municipals, entre altres
interessats, per elaborar un pla d’ús de l’edifici anomenat.
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PRIMER. L’Ajuntament d’Inca, amb la justa reciprocitat pel seu talant
col·laborador amb altres administracions públiques, autonòmiques i estatals,
exigirà la cessió gratuïta definitiva o temporal de l'edifici de l'antic ambulatori del
Blanquer.

ACTA DEL PLE

Per tot això INDI valora aquesta concordança entre governs, a més de la
necessitat imperiosa de poder tenir més espais per al benefici dels nostres
ciutadans, Independents d’Inca proposa els següents acords:

14. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca d’accés a la
informació-seguiment dels ciutadans a les sol·licituds presentades a
l’Ajuntament
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la
seva inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Les persones reunides consideren la Moció que transcrita textualment diu:

La cita prèvia, la predominança de l’activitat informàtica davant la presencial ha
distanciat i despersonalitzat la relació de l’administrat amb l’administració, i ha
afectat greument col·lectius concrets.
No és menys cert que, per aquest mateix motiu, l’Administració s’ha vist en la
necessitat d’actualitzar les seves prestacions informàtiques, millorant les que
tenia fins aleshores.
L’Ajuntament disposa, des de fa alguns anys, del que es denomina Seu
Electrònica i Gestiona, com a forma de funcionament i de possibilitar les
relacions amb l’administrat.
Els esmentats serveis disposen de l’eina que permet posar en mans de
l’administrat la possibilitat de controlar i fer seguiment del camí administratiu que
segueixen les seves sol·licituds per via d’instància o d’expedients més
complexos, i així poder estar al dia de la seva tramitació.
Per tot això, proposam a l’Ajuntament en ple la presa dels següents acords:
1. El govern municipal (PSOE, MES i PI) facilitarà, mitjançant la seva base
informàtica, que l'administrat pugui seguir dia a dia la tramitació de les
sol·licituds, instàncies i expedients, que ell hagi presentat a l’Ajuntament.
2. El govern municipal (PSOE, MES i PI) publicitarà el dret a poder accedir a
l’esmentada informació i consulta de les seves instàncies, expedients o
sol·licituds al seu camí administratiu.
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Avui en dia, és un fet irrefutable la prevalença del desenvolupament telemàtic
informàtic a la relació administrat-administració.

ACTA DEL PLE

Des de la Constitució espanyola fins als codis de bon govern municipals,
incloses les diferents normes de qualsevol nivell, aplicables a la situació que ens
ocupa, contemplen el dret dels ciutadans a l’accés a la informació de les
sol·licituds o expedients que han formulat presentat davant l’Administració.
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«Moció que presenta INDEPENDENTS D’INCA d’accés a la informacióseguiment dels ciutadans a les sol·licituds presentades a l’Ajuntament
d’Inca

3. El govern municipal (PSOE, MES i PI) fomentarà la presentació per autodeclaració de tot tipus d'imposts, taxes, etc., que no estiguin especialment
excloses per la Llei.»
El Sr. García explica que l’Ajuntament disposa de les eines perquè l’administrat
faci el seguiment de les seves sol·licituds i pugui saber en quin tràmit es troben.
El programa Gestiona té inclòs que es pugui fer aquest seguiment, i només falta
l’autorització del grup de govern perquè el ciutadà pugui accedir a la seva
informació.

El Sr. García sap que no tot es pot posar en marxa de forma ràpida, però pretén
que aquesta moció sigui un impuls i un estímul per continuar avançant en aquest
sentit.
A continuació se sotmet a votació la Moció i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.
15. Moció del grup municipal d’Independents d’Inca perquè no s’apliqui la
pujada del 2 % de l’IPC als sous dels membres del consistori i dels càrrecs
de confiança
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la
seva inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Les persones reunides consideren la Moció, que transcrita textualment diu:
«Exposició de motius
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El Sr. Pol troba en falta un protocol perquè la gent sàpiga les passes que ha de
fer a cada tràmit.
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Quant al tema de les autoliquidacions, explica que estan fent feina en la
contractació d’un nou programari que donarà la possibilitat de crear la carpeta
del contribuent, a la qual podran veure tots els imposts municipals, la situació en
què es troben, les despeses d’aigua, alarmes per límits de consum, etc. Tot
plegat forma part del conjunt d’accions que es posaran en marxa, i donaran
suport a la Moció perquè aquestes qüestions avancin.

ACTA DEL PLE

El Sr. Batle respon que el setembre del 2020 es va posar en marxa
l’administració electrònica a través del programa Gestiona i està d’acord amb la
Moció. Felicita la tasca feta pels tècnics per posar en marxa les diferents
aplicacions que té Gestiona i afegeix que, si és necessari realitzar més formació
per posar en marxa el total d’aplicacions del programa, es farà. Un ciutadà ha de
poder fer el seguiment de tots els seus tràmits.

Sols arrancar la legislatura l’any 2019, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Inca,
amb el Senyor Virgili Moreno al capdavant, varen decidir apujar-se el sou un 44
%, el batle (al·ludir que va ser notícia a diversos diaris, com per exemple a
l’ABC, o Diario de Mallorca) més la pujada de sou dels distints membres del
consistori, recordar que va ser una de les primeres decisions preses. Els
Independents d’Inca ens vàrem oposar a aquesta decisió, de forma contundent i
ferma.
Els pressuposts 2021 s’aplica un 0,9 % de pujada de l’IPC, aquest fet significava
una pujada dels sous dels membres del consistori i dels càrrecs de confiança del
batle –eventuals– del 0,9 %.

SEGON. Instar l'equip de govern (PSOE-MÉS-PI) a destinar els doblers d'aquest
augment de l'IPC a col·lectius vulnerables d'Inca, afectats per la crisi econòmica,
sanitària i social sorgida arran de la COVID-19.»
El Sr. García esmenta que està disposat a suprimir el pròleg si amb això han
d’arribar a un acord. Explica que el que proposen de no apujar-se el sou fa
referència als regidors i als càrrecs de confiança, excloent els funcionaris i
treballadors de l’Ajuntament. Explica que això es deu a la situació econòmica
actual i que els polítics s’autoimposen el sou ells mateixos. Creu que seria un
exemple, a més que altres ajuntaments com també el Parlament ho han fet.
El Sr. Batle respon que cada grup ha d’exposar el que pensa, i que quan s’està
al govern es fan unes coses i quan s’està a l’oposició, unes altres. Explica que si
als treballadors municipals se’ls apuja el sou, també als regidors i càrrecs
eventuals, que també són treballadors municipals. Si s’hagués de congelar o
abaixar el sou per una llei, també ho farien. A més, als pressuposts generals de
l’Estat es contempla aquesta pujada a totes les administracions.
El Sr. Sánchez afegeix que quan un és regidor no és pel salari, que hi ha una
part altruista per la feina que es desenvolupa, i cadascú ha de decidir si està ben
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PRIMER. Sol·licitar a l'equip de govern (PSOE-MÉS-PI), que no s'apliqui la
pujada del 2 % de l'IPC als respectius sous dels membres del consistori i als
càrrecs de confiança de Batlia –eventuals.
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Des dels Independents d'Inca, i com ja vàrem fer constar, consideram que no
s'hauria d'aplicar aquesta pujada als sous del batle i de tots els regidors, i als
càrrecs de confiança eventuals, ja que, seguint la nostra línia política i més en
aquest context de crisi econòmica, sanitària i social, provocada per la COVID19, entenem que aquests doblers es podrien destinar a la població d'Inca
afectada per aquesta crisi, així, segur que serien doblers ben invertits i tenint el
focus cap al benestar dels inquers.

ACTA DEL PLE

En aquests darrers pressuposts 2022, aprovats, s'aplica un 2 % de pujada de
l'IPC, aquest fet significa una pujada dels sous dels membres del consistori i
dels càrrecs de confiança del batle –eventuals– del 2 %.

pagat o no. No creu que un 2 % sigui molta quantitat, però en relació amb el
pressupost de l’Ajuntament es tracta d’una quantitat simbòlica. Ara bé, ells
també aporten el seu treball i la seva capacitat a l’Ajuntament, i per això es
demana per què sempre han de ser ells els que s’abaixin el sou. Amb la inflació
actual diu que no s’hauria d’apujar el sou a ningú, ni a ells ni als treballadors.
Entén el caràcter simbòlic de la Moció, però que a uns se’ls abaixi i a altres no
no ho entén. S’ha de valorar la feina dels regidors.

Continua dient que la Llei no diu que als regidors se’ls hagi d’aplicar el 2 %, que
aquesta decisió és del govern municipal. El 2 % no és tant i, com ja ha explicat,
el sou dels regidors el fixen ells, i pot ser molt o pot ser poc, cadascú ha de
saber si s’ho guanya, això no ho vol valorar. Ell mai ha guanyat un sou, només
les dietes. Creu que, si un 2% és simbòlic, està disposat que sigui una altra
quantitat. Quant que sí se’ls apliqui als funcionaris, és perquè majoritàriament
han accedit per oposició i el seu sou està estipulat per llei.
El Sr. Batle no comparteix la intervenció del Sr. García. Coincideix amb el que
han dit altres portaveus. Li respon que a les bases de règim local s’estableix que
s’ha de fer així. Afegeix que quan el Sr. García estava a l’equip de govern no
deia el mateix. Ells sempre han dit que s’aplicaran el mateix que als treballadors
municipals. A més, si el Sr. García no vol cobrar les dietes, les quals du cobrant
30 anys, que no les cobri.
El Sr. Sánchez afegeix que a passades legislatures s’ha guanyat més i no li
pareix correcte que no es valori la tasca dels regidors. En aquesta legislatura el
que s’ha fet ha estat recuperar el que s’ha perdut. Pentura s’hauria de realitzar
una RLT per als regidors. Avui en dia està mal vista l’activitat política i no s’ha de
posar el focus en el que guanyen.
La Sra. Weber també comenta que els càrrecs eventuals han de complir uns
requisits. Considera que la seva feina s’ha de dignificar.
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El Sr. García exposa que aquesta quantitat podria servir per no aplicar una taxa,
per exemple, als ciutadans. Anteriorment, a una legislatura anterior, ja havien
renunciat a una part del sou dels Independents i es destinà a distintes entitats
socials, qualcuna de les quals, gràcies a això, pot continuar la seva tasca.

ACTA DEL PLE

El Sr. Pol explica que es varen posar a fer política no pels sous ni els privilegis.
Haurien de tenir uns salaris tancats sense pujades ni afectacions de l’IPC.
Continua dient que fan falta molts diners per ajudar els ciutadans vulnerables, la
seva assignació la dedica a associacions, però fa falta molt més per ajudar la
gent d’Inca.
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La Sra. Weber comenta que aquesta moció els fa un mal favor als que intenten
treballar per l’Ajuntament perquè fa mal a la figura dels càrrecs electes i
eventuals, que fan molt bona feina. Al final, es tracta també de treballadors i
treballadores de l’Ajuntament. No li pareix admissible que no s’apliqui a tots els
treballadors per igual.

El Sr. García explica que en cap moment ha discutit el sou d’un regidor.
Simplement demana dur a terme el fet simbòlic de no apujar-se el 2 % de l’IPC i
destinar aquesta quantitat a altres funcions de caire social.
A continuació se sotmet a votació la Moció i n'esdevé el següent resultat: quatre
(4) vots a favor dels grups municipals d’Independents d'Inca-INDI i Vox actúa
Baleares INCA; i desset (17) vots en contra dels grups municipals de Socialistes
d'Inca, MÉS per Inca, Proposta per les Illes Balears (El Pi), el Partido Popular,
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Inca i Unides Podem.
Atès el resultat de la votació no s'aprova la Moció.
16. Mocions urgents

17. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 253 al núm. 521 de
2022
Les persones reunides se'n donen per assabentades.
18. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de
16 i 23 de febrer, i de 2, 9 i 16 de març de 2022

ACTA DEL PLE

B) CONTROL DE L'ACCIÓ DEL GOVERN
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No se'n formulen.

19. Dació del compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021
Es dona compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2021, que transcrit
textualment diu:
«Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, en
compliment del que estableix l’article 191.3 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 (TRLRHL), presenta i dona compte de la liquidació del Pressupost de
l'exercici 2021 de l’Ajuntament i de la Fundació Teatre Principal d'Inca
Relació de documents que es presenten:
 Informe d'Intervenció de control permanent previ relatiu a la liquidació del
Pressupost de l’any 2021 (CPP.E04.003), en què es posa de manifest el
compliment de l'article 191.3 del TRLRHL. Càlcul de les magnituds
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Les persones reunides se'n donen per assabentades.

El Sr. Sánchez diu que el seu grup no entrarà a valorar el que s’ha gastat en
aquest pressupost, donada la situació viscuda, però demana que es miri molt a
l’hora de gastar, millor no gastar que apujar els imposts.
El Sr. García compara els ingressos amb les despeses i diu que la seva postura
ha estat molt reflexiva davant la despesa que s’ha generat degut a la situació
viscuda. S’alegra que els darrers quatre anys lluitassin per llevar endeutament
amb el pacte que tenien, i així ara, amb la situació tan delicada, tenen doblers
per poder fer-hi front. L’Ajuntament no ha de gastar més del que té, no s’ha
d’endeutar. Pensen que hi ha partides a les quals s’hauria pogut fer més del que
s’ha fet.
Les persones reunides se'n donen per assabentades.
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Afegeix que amb aquest informe es té la màxima transparència possible i
agraeix poder tenir tota aquesta informació a l’abast. Compleixen amb
l’estabilitat pressupostària, encara que s’ha eliminat la regla de despesa i poden
tenir tots els recursos a l’abast dels ciutadans.
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El Sr. Batle dona les gràcies als departaments d’Intervenció i Tresoreria perquè
han elaborat un document amb la màxima informació econòmica i financera de
la situació de l’Ajuntament d’Inca i al qual es du a terme un acurat estudi del que
ha succeït des del punt de vista econòmic. Els dos darrers anys, per la situació
d’inestabilitat, han hagut de recórrer a les modificacions i adaptar el pressupost
a cada moment en el qual es trobaven. El 2021 han estat devora tots els
sectors, i a través d’aquest pressupost han intentat posar el granet d’arena
conjuntament amb altres administracions. Malauradament la inestabilitat a
Europa, i amb el que està succeint a Ucraïna, estan veient que no han pogut
consolidar la nova normalitat. Degut a aquesta inflació i l’increment dels
materials, ja veuran com duran a terme l’exercici del 2022 per ajustar-lo a la
realitat.

ACTA DEL PLE

exigides legalment.
 Informe d’Intervenció de control permanent previ relatiu al seguiment del
compliment de l’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i regla de la despesa (CPP.E05.018) en que es
posa de manifest el compliment de l'article 16 del Reial decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària en
relació amb els articles 11, 12, i 13 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 Informe anual de l’òrgan interventor en què es posa de manifest el
compliment de l’article 12 de la Llei 25/2013, de factura electrònica i
creació del registre comptable de factures.
 Decret 2022-0416 d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’any
2021.»

20. Dació de compte de les objeccions formulades dins l’any 2021 i
justificació de l’actuació de la Batlia
Es dona compte de les objeccions formulades dins l'any 2021 i la justificació de
l'actuació de la Batlia, que transcrit textualment diu:
«Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 31 de març de
2022 de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades
dins l'any 2021

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo
de su actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por
razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la
citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación local.
També l'article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, disposa que
con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano
interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la
Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio
de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia
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Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden
del día de la correspondiente sesión plenaria.
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1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones
de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

ACTA DEL PLE

L'article 218 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, amb la nova redacció
donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local, estableix:

de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá
presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per ser incloses en l'ordre
del dia i també la justificació de la seva actuació.
Justificació de l’actuació del batle president dins l’any 2021
Contractació (2.659.413,49)
Aquest apartat representa el 71,63 % del total de les objeccions suspensives
formulades per l’òrgan interventor.

Per tot l'anterior, es va dictar nova providència de Batlia disposant l'inici del nou
expedient de contractació del contracte del servei de neteja viària del municipi
d'Inca, com a resultat del qual es van iniciar les corresponents actuacions. No
obstant l'anterior, durant la preparació del nou contracte es va dur a terme la
negociació d'un nou conveni col·lectiu del sector, l'aprovació del qual implicaria
importants conseqüències econòmiques en el present contracte. Això va fer que
es paralitzessin les actuacions preparatòries del nou contracte, especialment,
l'elaboració de l'estudi econòmic, fins que es tinguessin certeses sobre les
repercussions econòmiques que implicaria l'aprovació del nou conveni
col·lectiu.
En el mes de març de 2022, finalment s'ha aprovat el Conveni col·lectiu del
sector de neteja pública viària, regs, recollida domiciliària de residus, neteja de
platges, tractament i eliminació de residus, recollida selectiva, punts verds,
deixalleries, punts nets i plantes de reciclatge, que serà d'aplicació per a calcular
els costos del contracte de neteja viària. Com a resultat d'aquest fet, ja s'ha
reiniciat l'elaboració de l'estudi econòmic del contracte del servei de
neteja viària, i amb tot això, totes les actuacions preparatòries per a l'inici del
seu procediment d'adjudicació.


Contracte del servei de gestió del Conservatori d'Inca
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En data 24 de juny de 2021 el Ple de l'Ajuntament d'Inca va aprovar l'expedient
de contractació del servei de neteja viària, sent publicada la licitació a la
Plataforma de Contractació del Sector Públic i en el Diari Oficial de la Unió
Europea en data 13 de juliol de 2021, i s’inicià el termini per a la presentació de
les ofertes. Durant el termini de presentació d'ofertes es van detectar una sèrie
d'incorreccions en l'estudi econòmic que feien impossible continuar amb el
procediment d'adjudicació, motiu pel qual, en data 11 d'agost de 2021, es va
dictar el Decret de la Batlia 2021-1289, pel qual es desistia del procediment
d'adjudicació d'aquest contracte; Decret que va ser ratificat íntegrament per
acord del Ple de data 9 de setembre de 2021.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

Contracte neteja viària

ACTA DEL PLE



Finalitzat el termini per a la presentació de les ofertes, en data 4 de març de
2022 es van obrir els arxius que contenien la documentació administrativa i les
ofertes relatives als criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor. Una vegada
realitzada la valoració per part del tècnic competent dels criteris sotmesos a
judici de valor es procedirà a obrir els arxius que contenen les ofertes relatives
als criteris avaluables automàticament, per classificar les ofertes i adjudicar el
contracte a l'oferta més avantatjosa. Es preveu l'adjudicació del present
contracte en el mes d'abril.


Contracte de serveis esportius

Les factures tramitades pel procediment de reconeixement extrajudicial de
crèdits suposen un 7,35 % del total, es tramiten per aquest procediment per
evitar un enriquiment injust de l’Ajuntament.
Aquestes despeses són principalment contractes menors que degut a la
presentació extemporània de la factura s’han hagut de tramitar per aquest
procediment.
Personal (702.078,20 €)

ACTA DEL PLE

Reconeixement extrajudicial de crèdits (272.880,24 €)
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En data 23 de març de 2022 la Junta de Govern va acceptar la proposta
d'adjudicació formulada per la Mesa de Contractació i va acordar requerir a
l'empresa que ha presentat l'oferta més avantatjosa perquè presenti la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. Es preveu la
seva adjudicació definitiva la primera quinzena d'abril.

Aquest import equival pràcticament en la seva totalitat a gratificacions de
funcionaris, hores extraordinàries i plusos del personal laboral. En aquests
moments ja s’està executant el programa de gestió de personal que millorarà
aquest apartat tal com vàrem comprometre l’any 2021.
És important comentar que l’import total de les despeses amb objeccions
suspensives només suposen un 10,81 % de l’import total de l’exercici 2021. El
grau de compliment és per tant de pràcticament un 90 %.»
El Sr. Batle explica que això és una primera passa del control intern que tenen
implantat. Les objeccions realitzades per part de l’interventor s’han d’elevar als
plens per poder explicar-les. Les objeccions donen raó a la contractació,
principalment a tres contractes grossos; el primer és el de neteja viària, un altre
és el del servei de la gestió del conservatori d’Inca i l’altre és el de serveis
esportius. També explica el tema de les factures extrajudicials i afegeix que hi
ha factures que es tramiten per aquest procediment per evitar un enriquiment
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El 18,91 % del total respon a despeses pròpies del personal de l’Ajuntament
d’Inca.

injust de l’Ajuntament. Normalment les dites factures són les que desenvolupen
la seva activitat anteriorment a quan entren. Quant a personal, exposa que es
durà un major control de l’activitat, les gratificacions, les hores extres i plusos a
través del nou portal de gestió de personal.

21. Precs i preguntes
El Sr. Sánchez demana en relació amb les discrepàncies que hi ha hagut
respecte a dues associacions que estan al convent de les monges tancades i
que s’han posat de manifest a través de xarxes socials i diaris com el Crónica
Balear, on un dels grups deia haver iniciat una recollida de signatures amb
l’objectiu d’evitar l’eliminació de 53 places de pàrquing, amb motiu de la
conversió en zona de vianants prevista a diversos carrers del municipis.
Demana si això és cert o no.
El Sr. Caballero contesta que en aquesta zona dels Molins ja fa dècades que
existeixen una sèrie de problemàtiques i que estan intentant resoldre. Per una
banda, tenen que és una zona de casc antic amb molt poca zona d’esponjament
i poques places d’aparcament i, a més a més, hi existeixen tres centres
educatius que compliquen bastant la mobilitat i l’estacionament. Per altra banda,
tenen que la zona del convent de Sant Bartomeu i la dels Molins són indrets de
gran valor patrimonial i paisatgístics. Per tant, aquestes situacions s’han
d’abordar des de distintes perspectives. És un problema complex. Volen habilitar
més aparcaments a la zona i al mateix temps millorar-ne la mobilitat obrint
carrers, també volen fer un pla per a la zona dels Molins. Estan treballant amb
tot això, planifiquen i avaluen, i per això és normal que els diferents col·lectius
veïnals els demanin protecció i cura per a les distintes zones, així com també hi
ha altres col·lectius que demanen poder disposar de més zones
d’estacionament a la barriada. Intenten cercar una situació global a tota la
situació.
El Sr. Sánchez demana quan sabran la proposta d’aquests plans.

ACTA DEL PLE

Les persones reunides se'n donen per assabentades.

Codi Validació: 3CHJSEL4RA7P9GSJQ424ETXZX | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 57

El Sr. García comenta que tot plegat es realitza sense control interventor. Des
de l’oposició s’ha d’estimular el govern perquè això s’intenti arreglar. El FACE
permet un seguiment diari de les factures i el seu funcionament és adequat.
Venen demanant que els hi deixin accedir, igualment que al programa informàtic
per al control de personal, que espera que no sigui com els rellotges que s’han
instal·lat i que no es preocupaven de fer el control horari. La modernitat els du a
poder redactar de forma més exacta les nòmines amb les hores extres, els
horaris, etc. Això és el que manifesta als informes l’interventor. Consideren totes
aquestes qüestions s’han de millorar. Espera que els anys vinents hi hagi menys
advertències i menys extrajudicials.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

El Sr. Sánchez no entén el tema de les factures extrajudicials o les factures que
no tenen contracte, com tampoc entén que no surtin a concurs aquests serveis.

El Sr. Caballero respon que a la propera Comissió els poden explicar quines
feines ja estan fetes i quines ja estan encomanades.
La Sra. Franco demana per les ajudes europees per a la rehabilitació d’edificis
de titularitat pública. La quantia de la subvenció són uns 1.080 milions d’euros,
dels quals 600 milions estan destinats a administracions locals. Demana si en
aquestes subvencions s’hi ha presentat algun projecte per a Inca i, en aquest
cas, de quin edifici es tractaria.
El Sr. Caballero respon que tenen previst presentar-se a aquesta convocatòria
d’ajuts. Estan treballant en aquest tema i a pròximes comissions d’Urbanisme
els concretaran els projectes que tenen pensat dur-hi.

El Sr. García demana quin termini hi ha per contestar les preguntes que fan
verbalment als plens.
El Sr. Secretari respon que es poden contestar immediatament o al següent Ple.
El Sr. García demana en relació amb una moció conjunta que presentaren
Ciudadanos, Unidas Podemos i Independents d’Inca envers la instal·lació de
plaques fotovoltaiques a terreny rústic. Han esperat molt que es donàs
compliment a de la Moció, que deia que abans del mes de desembre havien de
tenir una reunió amb els pagesos a fi de parlar d’aquest tema.
El Sr. Caballero respon que la reunió amb els grups polítics i la cooperativa de
pagesos la poden convocar la setmana que ve si volen. Però, també digueren
que seria interessant que hi assistissin les administracions que tenen
competència en la matèria, és a dir, el Govern, la Conselleria de Transició
Energètica, Agricultura i el Consell. Ara bé, si volen dur a terme una reunió
prèvia amb els grups municipals i la cooperativa de pagesos, no hi ha cap
inconvenient, la convocaran immediatament.
El Sr. García insisteix que la Moció diu que la reunió es convocarà abans del
mes de desembre, que només parla dels pagesos i dels grups de govern.
El Sr. Caballero respon que no tenen cap inconvenient a dur a terme la reunió.
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La Sra. Franco diu que seria trist no tenir un projecte preparat per rebre aquesta
subvenció.
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El Sr. Batle respon que ho estan avaluant des dels serveis tècnics i que han de
demostrar el 30 % d’estalvi energètic. Reitera que hi estan treballant, estan
estudiant quins projectes hi poden presentar i a quines convocatòries tendran
més punts.

ACTA DEL PLE

La Sra. Franco insisteix que ja haurien de saber el projecte, o no arribaran als
terminis.

El Sr. García demana per l’abaixador del tren a l’Hospital, volen saber si a
alguna qüestió de planejament urbanístic es fixa l’emplaçament del baixador a
un lloc o a un altre. Vol saber si la ubicació del baixador estava prevista a algun
lloc.
El Sr. Caballero explica que estava previst a l’aprovació inicial del Pla Especial
de la Façana d’Inca. Es fa d’acord amb la Llei ferroviària, i l’Ajuntament d’Inca
durà la modificació puntual del Pla General.
El Sr. García comenta que no estava previst fer-ho.

El Sr. García explica que li varen contestar que tenien en marxa la variació del
Pla General. Demana en quin estat es troba aquest pla.
El Sr. Caballero respon que hi estan treballant.
l Sr. García explica que el PSOE tenia previst al seu programa un concurs de
projectes per a la Gran Via. Demana si les obres que s’han fet ara serviran o es
tendran en compte al futur concurs de projectes que es faci.
El Sr. Caballero respon que evidentment està previst que hi hagi un concurs
d’idees i després els tècnics valoraran les propostes que es presentin.
El Sr. García també demana pel concurs de la ràdio municipal que tenien previst
posar en marxa. Inca no té ràdio municipal ni té el setmanari que ha tengut tants
d’anys. Demanen si es convocarà el concurs per a la ràdio.
El Sr. Caballero respon que aquest concurs està dins els acords de Govern,
però que donada la situació actual hi ha hagut coses més urgents, encara que
no ho descarten i estudiaran la possibilitat de poder-lo convocar.
El Sr. Pol demana per una moció que presentaren i que es va aprovar per fer de
la ciutat d’Inca una ciutat cardioprotegida. Demana què ha passat amb la
compra dels desfibril·ladors i amb la formació per al seu ús que s’havia de
donar.
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El Sr. Caballero respon que aquesta pregunta ja la varen realitzar a una
Comissió i la varen contestar per escrit. Revisaran el que contestaren i tornaran
a respondre per escrit.

ACTA DEL PLE

El Sr. García demana pels pàrquings dissuasius, comenta que li pareix una bona
mesura, però vol saber si estan subjectes a la normativa que estableix el Pla
General per a aquest tipus d’aparcaments.
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El Sr. Caballero respon que a l’aprovació inicial del Pla Especial de la Façana
d’Inca sí que hi estava previst. Li passarà els plànols.

El Sr. Batle respon que amb el tema de la tramitació de contractació hi ha
dificultat en segons quins tipus de processos de licitació per adjudicar diversos
serveis; aquest n’és uns dels casos. Si ja tenguessin una empresa contractada,
ara segurament tendrien objeccions d’Intervenció perquè s’hauria de pagar una
factura amb un servei que no té un contracte; això és el que ha passat. En tot
aquest temps, s’ha anat realitzant el contracte, s’adjudicà i hi va haver unes
reclamacions d’unes empreses. Aquestes s’han d’estudiar i donen raó a la
reclamació, però això fa que aquest procés quedi anul·lat, i ara s’ha de tornar a
iniciar. Tenen un compromís de dur endavant el dit concurs, tenen la
consignació pressupostària al pressupost, i es tornarà a iniciar novament el
procés administratiu de contractació per a aquest servei.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la sessió quan són
les 23.20 hores, de la qual estenc la present acta que jo, el secretari, certific.

Número: 2022-0004 Data: 03/05/2022

El Sr. Batle respon que encara no se n’ha instal·lat cap, però que des de la
central de compres ja s’ha iniciat l’expedient. Recorda que això va esser a finals
del 2019 i que el 2020 varen entrar en la pandèmia, i fins fa just tres setmanes
no han pogut retornar a aquest tema amb la central de compres. És un
compromís que hi pugui haver aquests canviadors als banys públics de la ciutat i
espera que als propers mesos ja puguin donar compliment a aquest acord.

ACTA DEL PLE

El Sr. Pol demana en relació amb una moció per a la instal·lació de canviadors
de bebès als edificis públics accessibles per a homes i dones que es va aprovar.
Vol saber quants canviadors de bebès s’han instal·lat als edificis públics i una
relació de la ubicació dels instal·lats.
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