Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2022/9

El Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Data

22 / de juny / 2022

Durada

Des de les 14:00 fins a les 14:15 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

NO

43063537Q

Andreu Caballero Romero

SÍ

78198711E

Andrés Gili Vizcaíno

NO

78215405H

Andrés Sánchez García

SÍ

41520283Q

Antoni Peña Mir

SÍ

42974124G

Antònia Maria Sabater Martorell

SÍ

42985166Y

Francisco José Verdejo Pérez

NO

78202823V

Francisco Pol Alorda

SÍ

43030793R

Félix Sánchez Díaz

SÍ

43050727V

Gregorio Ferrà Frau

SÍ

41458283R

Helena Cayetano Gómez

SÍ

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

de Extraordinària urgent
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Tipus
convocatòria

ACTA DEL PLE

VIRGILIO MORENO SARRIO (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 27/07/2022
HASH: 777541eccf2485b2f148b6d3f98b6d00

GUILLERMO CORRO TRUYOL (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 27/07/2022
HASH: 01384f4ec059e554a45aa502a4aaf1d7

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

NO

43141376T

Sebastià Oriol Díaz

NO

76023824S

Sonia Francisca Franco Ruiz

NO

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 regim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la valida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.
1. Ratificació de la urgència del Ple
Els reunits consideren la següent motivació de la urgència del Ple:
"Una vegada tramitat l’expedient de contractació per a l’adjudicació de les
obres de construcció del nou centre d’educació infantil i primària (CEIP),
mitjançant procediment obert, i finalitzat el termini per la presentació de
proposicions en data de 6 de juny de 2022, resulta que cap empresa va
presentar oferta, per la qual cosa el Ple de dia 20 de juny de 2022 va declarar
deserta la licitació.
Mentrestant s’ha estat preparant el nou expedient, per la qual cosa ara, una
vegada declarada deserta aquella licitació, és procedent incoar el nou
expedient.
És necessari adoptar aquest acord amb la major urgència possible per avançar
amb la màxima celeritat en l’adjudicació i posterior construcció del nou centre
educatiu, atenent a la inajornable necessitat de disposar del mateix per satisfer
les necessitats educatives del nostre municipi.
Per altra banda, davant l’imminent inici de les escoles de lleure i temps lliure és
necessari procedir a l’aprovació i publicació de l’Ordenança reguladora de la
prestació patrimonial no tributària per la prestació d’aquest servei, la qual cosa
justifica la inclusió d’aquest punt en aquest Ple extraordinari urgent.

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

SÍ
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Isabel Vallés Garrido

ACTA DEL PLE

78215597A

I, en darrer lloc, s’ha inclòs declarar que les obres a realitzar pel Club Esportiu
Constància són d’especial interès o utilitat municipal, atès que les obres s’han
iniciar abans de dia 30 de juny de 2022, data de realització del Ple ordinari,
degut s’han de realitzar amb la màxima celeritat, aprofitant que ha finalitzat la
temporada de futbol base."
El Sr. Batle explica l’anterior motivació de la urgència de la celebració del
plenari.
Seguidament es passa a votar la ratificació de la urgència del Ple i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat.

VIST que en sessió celebrada en data 6 de maig de 2022, el Ple de
l’Ajuntament d’Inca va aprovar l’expedient de contractació d'obres per
l’execució del projecte de construcció d’un nou centre d’educació infantil i
primària (CEIP) a la ciutat d’Inca, amb pressupost base de licitació de
5.023.956,03 €, IVA exclòs, més la quantitat d’1.055.030,77 € en concepte
d’IVA (21 %), la qual cosa fa un total de 6.078.986,80 €, IVA inclòs i va
disposar l’obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant procediment
obert.
ATÈS que no es va presentar cap oferta, en data 15 de juny de 2022 es va
celebrar sessió de la Mesa de Contractació en la qual es va acordar proposar a
l’òrgan de contractació que es declari deserta la licitació.
VIST que, per l’anterior, en sessió celebrada en data 20 de juny de 2022 el Ple
de l’Ajuntament va declarar deserta la licitació del procediment d’adjudicació
del contracte d’obres per a l’execució del projecte de construcció d’un nou
centre d’educació infantil i primària (CEIP) a la ciutat d’Inca.
VIST que resultaria necessari iniciar un nou procediment d’adjudicació, es va
dictar la providència de Batlia per tal que s’iniciàs un nou expedient de
contractació.
VIST que per part de l’Institut Balear d’Insfraestructures i Serveis Educatius
(IBISEC) s’ha emès un nou informe de supervisió en el qual es fa constar que
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"PROPOSTA DE LA BATLIA per a L’INICI DEL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ del contracte d’obres per l’execució del projecte de
construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP) a la
ciutat d’Inca, mitjançant procediment obert

ACTA DEL PLE

Les persones reunides consideren la Proposta que transcrita textualment diu:

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

2. Proposta de la Batlia per iniciar l’expedient de contractació per a
l’adjudicació del contracte de construcció d’un nou centre d’educació
infantil i primària (CEIP)

hi ha hagut una errada en la classificació exigida. En efecte, a l’anterior
contracte s’exigia la classificació en el Grup C, tots els subgrups, categoria 6.
L’errada detectada és referent a la categoria, la qual ha de ser 5, i queda la
classificació exigida per acreditar la solvència:
Grup C, tots els subgrups, categoria 5.
VIST que no hi ha altra modificació respecte a l’anterior contracte.
VIST que s’han incorporat al nou expedient les retencions de crèdit (RC)
efectuades amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.32100.6220001:
ANY
2022
2023

IMPORT
2.952.164,40 €
3.126.822,40 €

 Projecte bàsic i d’execució: redactat per Guillem Quetglas Busquets,
arquitecte de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i en
Domingo Miralles Fontirroig, arquitecte tècnic, adscrit a l’IBISEC.
 Projecte d’activitat i instal·lacions: redactat per l’enginyera de l’IBISEC,
Sra. Cristina Díaz Holgado.
 Estudi de Seguretat i Salut: redactat per l’arquitecte tècnic extern de
l’IBISEC, Sr. Manuel Bennássar Gutiérrez de la Concha.
VIST l’informe de supervisió del projecte, emès per part dels següents tècnics
de l’IBISEC:

ACTA DEL PLE

REDACTADA la documentació tècnica pels següents professionals:

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

Operació comptable
RC
RC a futur

VISTA la Memòria justificativa del contracte, emesa per l’arquitecte tècnic de
l’Ajuntament d’Inca, Sr. Bartomeu Ramón Moyà.
VIST l’acta de replanteig previ subscrita pel mateix tècnic municipal.
VIST el Plec de clàusules administratives particulars.
VIST que el pressupost base de licitació del contracte ascendeix a la quantitat
de 5.023.956,03 €, IVA exclòs, més la quantitat d’1.055.030,77 € en concepte
d’IVA (21%), el que fa un total de 6.078.986,80 €, IVA inclòs.
VIST que el VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE és de 5.023.956,03 €.
VIST que el termini d’execució de les obres és de catorze (14) mesos, amb els
següents terminis parcials:
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Elvira Canet Jaume, arquitecta.
Francisco González Valle, arquitecte tècnic.
Benjamín Pavón Rego, enginyer.

2022: 4 mesos
2023: 10 mesos
VIST que, atès el valor estimat (igual o superior a 2.000.000 €), el procediment
d’adjudicació és el procediment obert.
VIST que, de conformitat amb el que disposa l’article 149 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el projecte
tècnic corresponent a aquesta obra s’ha d’exposar al públic per un termini de
quinze dies hàbils, de manera simultània amb l’anunci de licitació.

ATÈS que el mateix article 174 del TRLHL, en el seu apartat cinquè, autoritza
que, en casos excepcionals (com és el present cas, en el que l’import de la
inversió implica un impacte econòmics de gran magnitud), el Ple de la
corporació elevi els percentatges a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article.
VIST l’informe emès pel TAE d’Intervenció sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.
VIST l’informe sobre l’expedient de contractació, emès pel secretari de la
corporació.
Per tot l’exposat, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca,
previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern,
les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA. APROVAR el projecte tècnic i l’estudi bàsic de seguretat per dur a
terme el contracte d'obres per l’execució del projecte de construcció d’un nou
centre d’educació infantil i primària (CEIP) a la ciutat d’Inca, amb pressupost

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

ATÈS que, tal com consta a l’informe emès pel TMAE d’intervenció, el
percentatge disponible que s’imputi a l’exercici 2023 és d’un 151,32 per cent i,
per tant, excedeix del límit legalment establert.
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ATÈS el caràcter pluriennal de la despesa i tractant-se d’una inversió (supòsit
previst a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 174 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals –TRLHL), de conformitat amb el què disposa l’article 174.3
del TRLHL, el percentatge màxim de la despesa que s’imputi a l’exercici 2023
(exercici immediatament següent a l’any en què l’operació es compromet) és el
70 per cent dels crèdits inicials del Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
per a l’any 2022.

ACTA DEL PLE

ATÈS que, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional segona
de la LCSP, el valor estimat del contracte supera el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost de l’Ajuntament d’Inca, l’òrgan competent es el Ple de
l’Ajuntament d’Inca.

base de licitació de 5.023.956,03 €, IVA exclòs, més la quantitat d’1.055.030,77
€ en concepte d’IVA (21 %), el que fa un total de 6.078.986,80 €, IVA inclòs, i
APROVAR el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
d’aquestes obres.
SEGONA. EXPOSAR al públic el projecte tècnic durant el termini de quinze
dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
TERCERA. APROVAR l’expedient de contractació i DISPOSAR L’OBERTURA
del procediment d’adjudicació, mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació avaluables automàticament,per a l’adjudicació i execució
de l’esmentat projecte de conformitat amb el projecte tècnic i els plecs de
clàusules administratives particulars que s’aproven en aquest acte.

SÈPTIMA. PUBLICAR la present licitació en el perfil del contractant allotjat a la
Plataforma de Contractació del Sector Públic."
El Sr. Batle reitera que, un cop declarada deserta l’adjudicació, han de tornar a
iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres per a
l’execució del projecte de construcció del nou centre d’educació amb agilitat
administrativa. Des de l’IBISEC els han manifestat –i ells ho han recollit en els
plecs– el tema de la qualificació de les empreses.
El Sr. García exposa que el seu grup va manifestar que hi votarien a favor per
la raó que es tracta d’un col·legi, però els crida l’atenció la quantia. No han vist
cap informe tècnic que parli de la clarificació dels contractistes. Li agradaria
conèixer l’opinió dels tècnics municipals, però tractant-se d’un col·legi hi
votaran a favor.
El Sr. Secretari explica que, pel que fa al canvi de categoria, hi ha un informe
de l’IBISEC redactat pels tècnics que varen elaborar l’informe de supervisió, al
qual es rectifica el canvi de categoria. Partint d’això, s’ha modificat el plec de
condicions.
El Sr. García afegeix que, si els tècnics municipals hi estan d’acord, ell no hi té
res a dir, però que és un informe extern.

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

SEXTA. APROVAR I AUTORITZAR (A) la despesa a futur amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 000.32100.6220001 per l’import de 3.126.822,40 €,
corresponent a l’any 2023.
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QUINTA. APROVAR I AUTORITZAR (A) la despesa amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 000.32100.6220001 per l’import de 2.952.164,40 €
corresponent a l’any 2022.

ACTA DEL PLE

QUARTA. ACORDAR elevar els percentatges de l’article 174.3 del TRLHL,
situant-los en un 151,32 per cent per a l’exercici 2023.

El Sr. Pol demana si el temps d’execució de quatre mesos dins el 2022 i
l’import de l’operació del 2022 si amb aquest retard això pot variar o es
mantindrà.
El Sr. Batle respon que tot d’una que es pugui adjudicar correrà el període. A
partir d’aquí podran realitzar el càlcul de la repercussió dins l’any 2022 i l’any
2023.
Una vegada finalitzades totes les intervencions es procedeix a votar la
Proposta i n'esdevé el següent resultat: unanimitat.
3. Proposta de la Batlia per aprovar definitivament l’Ordenança reguladora
de la prestació del servei de les escoles de lleure i temps lliure

Informe-proposta de gestió tributària per a l’aprovació definitiva de
l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària
derivada de la prestació del servei de les escoles de lleure i temps lliure a
diverses instal·lacions d’inca durant les vacances escolars
En relació amb l'expedient núm. 2468/2022 relatiu a l'aprovació de l'Ordenança
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per la prestació
del servei de les escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d’Inca
durant les vacances escolars, emet el següent Informe-proposta de resolució,
de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, d’acord amb els següents
Antecedents de fet
PRIMER. Amb data 16 de març de 2022 es va adoptar Acord per Junta de
Govern de sotmetre a consulta pública prèvia de conformitat amb l’article 133
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’aprovació de la prestació patrimonial de
caràcter no tributari per la prestació del servei de les escoles de lleure i temps
lliure a diverses instal·lacions d’Inca durant les vacances escolars, i es publicà
en el portal web de l’Ajuntament d’Inca sense que dins el termini de consulta
s’hagués presentat cap opinió.
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Que la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern va dictaminar
favorablement i va acordar elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament la
proposta que seguidament es transcriu per a l'adopció dels acords que s'hi
contenen:

ACTA DEL PLE

"El/la secretari/ària de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
CERTIFIC:

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

Les persones reunides consideren la Proposta que transcrita textualment diu:

SEGON. En data 28 d'abril de 2022 el Ple de la corporació va aprovar
inicialment l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari per la prestació del servei de les escoles de lleure i temps
lliure a diverses instal·lacions d’Inca durant les vacances escolars, que s’havia
publicat en el BOIB núm. 58 de data 3 de maig de 2022, i es concedí un termini
de trenta dies hàbils a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears per a la presentació d'al·legacions o reclamacions.

Fonaments de dret
- L'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- La disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
- L'article 2 lletra c) de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, del règim jurídic de les taxes
i els preus públics.
- Els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim Local.
- Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
- L'article 103, la disposició final novena, la disposició final onzena, i la
disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
- L'article 56 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- L'article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del govern [en tot allò que
sigui adaptable a l'Administració local].
- L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
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CINQUÈ. Amb data 17 de juny es va emetre informe pels Serveis Municipals
en relació amb les al·legacions formulades per l’Institut Balear de la Dona, en el
qual s’informava favorablement a incloure les exempcions de pagament per a
les famílies en risc social i a les víctimes de violència masclista.

ACTA DEL PLE

A l’informe emès per IBDona establia que en relació amb les bonificacions i
exempcions establertes per a les víctimes de violència masclista es podia
introduir una altra documentació per tal d’acreditar haver estat víctima de
violència masclista, i sol·licitava que, de conformitat amb l’establert a l’article 76
de Llei 11/2016, tenguessin accés preferent als serveis de lleure els fills i filles
de dones víctimes de violència masclista, i que en lloc de bonificacions
poguessin ser beneficiàries d’exempcions de pagament.

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

Dins el termini d'exposició pública, en data 9 de maig de 2022, registre
d’entrada núm. 5.436, es va presentar informe sobre l’impacte de gènere per
l’Institut Balear de la Dona, de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat.

la informació pública i bon govern.
- La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
- La Llei 8/2018 de 31 de juliol de suport a les famílies.
Vist tot allò que antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la legislació aplicable, procedint la seva aprovació definitiva pel
Ple de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent
proposta de resolució.
Vista la Proposta de resolució PR/2022/730 de 20 / de juny / 2022.

‘Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària
derivada de la prestació del servei de les escoles de lleure i temps lliure a
diverses instal·lacions d’Inca durant les vacances escolars
Article 1r. Fonament i naturalesa
1. 1. De conformitat amb l’establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i a
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i el disposat a l’article 20.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aquest Ajuntament estableix la ‘Prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari derivada de la prestació del servei de les escoles de lleure i temps
lliure a diverses instal·lacions d’Inca durant les vacances escolars’, que es
regirà per aquesta ordenança.
1. 2. D’acord amb l’article 20.6, les contraprestacions econòmiques establertes
coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics a què es
refereix l’apartat 4 de l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
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SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la
prestació patrimonial pública no tributària derivada de la prestació del servei de
les escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d’Inca durant les
vacances escolars, una vegada resolta l'al·legació presentada, la qual tendrà el
següent contingut literal:
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PRIMER. Estimar l'al·legació presentada per l’Institut Balear de la Dona de la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i incloure els mitjans de
prova per identificar les situacions de violència masclista establerta a l’article 78
de la Llei 11/2016 i l’exempció de pagament del servei de les escoles de lleure i
temps lliure a les famílies en risc social, i víctimes de violència masclista.

ACTA DEL PLE

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, realitzada de manera directa mitjançant personificació privada o
mitjançant gestió indirecta, tendran la condició de prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari, conforme al previst a l’article 31.3 de la Constitució.
En concret, tendran tal consideració les exigides per l’explotació d’obres o la
prestació de serveis, en règim de concessió, societats d’economia mixta,
entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres
formes de dret privat.

Article 3r. Persones obligades al pagament
3.1. Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial pública no tributària
regulada en aquesta ordenança, els qui gaudeixin de la prestació del servei de
les escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d’Inca durant les
vacances escolars.
3.2. També restaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques
que sol·licitin per a elles o per a terceres persones la prestació del servei de les
escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d’Inca durant les
vacances escolars.
Article 4t. Responsables
4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries de les persones
obligades al pagament les persones físiques o jurídiques a què es refereixen
l'article 42 de la Llei general tributària.
4.2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei
general tributària.
Article 5è. Tarifa
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Constitueix l’objecte d’aquesta prestació patrimonial la utilització del servei de
les escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d’Inca durant les
vacances escolars.

ACTA DEL PLE

Article 2n. Pressupost de fet de la prestació patrimonial.

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

Sense perjudici de l’establert a l’article 103 de la Llei de contractes del sector
públic, les contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat es
regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d’aprovació d’aquesta
ordenança, les entitats locals sol·licitaran l’informe preceptiu de les
administracions públiques a les quals l’ordenament jurídic els n’atribueix alguna
facultat d’intervenció.

La tarifa màxima d’aquesta prestació patrimonial IVA inclòs, per la prestació del
servei de les escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d’Inca
durant les vacances escolars, serà la següent:
ASSEGURANÇA SETMANAL
Assegurança activitats de les Escoles de vacances
SERVEIS VACANCES ESCOLARS
Activitats ordinàries de l’Escola de vacances
Guarderia de matí ( De 7 a 9 h)
Servei de menjador ( De 14 a 16 h)

PREU
INCLÒS/SETMANA
1,25 €
PREU
IVA
INCLÒS/DIA
10,80 €
3,08 €
7,19 €

IVA

No obstant això, sempre que es produeixin modificacions de la situació
socioeconòmica i familiar, el Departament de Serveis Socials n’informarà el
concessionari perquè dugui a terme la revisió de tarifes que correspongui.
6.2. Estan exemptes de pagament les famílies víctimes de violències
masclistes. S’entén per famílies víctimes de violències masclistes les famílies
en les quals la dona o les filles o els fills a càrrec han sofert situacions de
violències masclistes acreditables mitjançant la presentació dels mitjans de
prova qualificats per identificar les situacions de violències masclistes descrits a
l’article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, que
es relacionen a continuació:
a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no sigui ferma, que
declari que les dones han patit alguna de les formes d’aquesta violència.
b) L’ordre de protecció vigent.
c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
d) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, seguretat o d’assegurament
vigent.
e) L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han presenciat
directament alguna manifestació de violència masclista.
f) L’informe del Ministeri Fiscal.
g) L’informe mèdic, infermer o psicològic d’una o un professional col·legiat, en
el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de
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Per a l'atorgament d’aquesta exempció se seguirà el procediment ordinari
establert per la concessió de les ajudes per prestacions econòmiques
d’urgència social de l’Ajuntament d’Inca.

ACTA DEL PLE

6.1. Els casos derivats dels Serveis Socials Municipals, i amb informe tècnic
previ, es podrà atorgar l’exempció de tot pagament quan les circumstàncies
socioeconòmiques de la persona sol·licitant manifestin una situació no
adequada a les normes o a l’ús que marquin en cada moment un nivell mínim
de subsistència.
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Article 6è. Bonificacions i exempcions.

violència masclista.
h) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions
de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials
comunitaris i a les unitats especialitzades en les forces i els cossos de
seguretat.
i) L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en
aquesta matèria dels consells insulars.
j) Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal.

6.4. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació d’un 25 % de la
prestació patrimonial pública no tributària en les tarifes descrites a l’article 5
quan les persones obligades al pagament d’acord amb la normativa vigent
tinguin la condició de família nombrosa de conformitat amb els requisits
regulats en la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses, havent-se
de presentar la següent documentació:
a) Títol oficial de família nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de
l’exercici pel qual es demana la bonificació.
b) Certificat de convivència que tots els membres que figuren en el títol oficial
de família nombrosa conviuen en el mateix domicili.
6.5. Les famílies monoparentals (constituïda per un sol progenitor amb el qual
convisqui el fill o filla consanguini o adoptat i que constitueixi el seu sustentador
únic) gaudiran d’una bonificació d’un 25 % de la prestació patrimonial pública
de caràcter no tributari en la tarifa descrites a l’article 5, havent-se d’acreditar
mitjançant documentació que acrediti que es tracta d’una família monoparental
i certificat de convivència.
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a) Famílies amb persones menors d'edat que han estat objecte de declaració
de risc per part de l'administració competent en matèria de protecció de menors
(Consell Insular) o que disposen d’expedient obert per valorar la possible
declaració de risc.
S’acreditarà a través de la resolució administrativa de declaració de risc de
l'òrgan competent en matèria d'actuacions de risc (Consell Insular) o del
certificat de l'administració competent en matèria de protecció de menors
(Consell Insular) que disposa d’expedient obert per valorar la seva situació de
risc.
b) Famílies en què s’ha produït un retorn posterior de mesures administratives
de protecció (Consell Insular). S'acreditarà mitjançant la resolució
administrativa de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors
(Consell Insular).
c) Famílies amb persones menors d’edat sobre les quals s'han adoptat
mesures de justícia juvenil. S’acreditarà a través del certificat del Servei
d'Execució de Mesures de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància,
Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears.

ACTA DEL PLE

6.3. Estan exemptes de pagament les famílies en risc social. S’entén per
famílies en risc social les següents:

6.6. Les persones amb discapacitat que tingui la consideració legal en grau
igual o superior al 33 % gaudiran d’una bonificació del 25 % de la prestació
patrimonial pública de caràcter no tributari de les tarifes descrites a l’article 5,
havent d’acreditar la condició de la discapacitat mitjançant la presentació del
certificat expedit per l’òrgan competent.
6.7. En cas d’assistència d’un segon germà o germana la tarifa establerta, es
reduirà en un 25 % per aquest segon germà o germana, havent d’acreditar-ho
mitjançant la presentació del Llibre de família i certificat de convivència.
6.8. Les bonificacions establertes no es podran simultaniejar i, per tant,
s’aplicarà la que més beneficiï a la unitat familiar.

En relació amb l’aplicació de les reduccions vigents en el sistema tributari
municipal s’entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en
un mateix immoble, estiguin o no incloses en el mateix llibre de família, tot amb
referència al primer dia natural de cada exercici.
Les referides dades s’acreditaran amb el certificat de convivència municipal. La
referida acreditació no produirà efectes si s’observa que en l’històric de
persones que conviuen en el domicili d’empadronament objecte de la reducció
consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l’exercici, i l’alta
de la mateixa persona a partir del segon dia natural de l’exercici.
Article 7è. Meritació de la prestació patrimonial i normes de gestió i
cobrança
7.1. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial pública regulada en
aquesta ordenança neix des que se sol·licita qualsevol dels serveis especificats
a l’article 5.
7.2. La administració i cobrança de les tarifes es realitzarà per l’empresa
concessionària del servei de les escoles de lleure i temps lliure a diverses
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L’entitat concessionària entregarà la documentació acreditativa de totes les
inscripcions amb sol·licitud de bonificació i exempcions denegades als efectes
de la seva revisió pels serveis tècnics municipals.
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Els casos derivats dels Serveis Socials han de presentar la documentació al
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca als efectes de valorar
l’exempció. Els supòsits que deriven del Departament de Serveis Socials
municipals s’aprovaran per la Junta de Govern Local, comunicant-se a
l’empresa concessionària.

ACTA DEL PLE

6.9.Totes les bonificacions anteriorment esmentades i les exempcions de les
famílies en risc social i les víctimes de violències masclistes s’han de sol·licitar
a l’entitat concessionària.

instal·lacions d’Inca durant les vacances escolars.
Article 8è. Recaptació en període executiu
Finalitzat el termini de pagament de les tarifes en voluntària, sense que hagin
estat abonades, s’iniciarà el període executiu, essent exigides pel procediment
de constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l’oportú expedient
d’acord amb el que preveu el vigent Reglament general de recaptació.
Article 9è. Infraccions i sancions tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com les sancions
que corresponguin en cada cas s'estarà al que disposen els articles 181 i
següents de la Llei general tributària.

La present Ordenança, la redacció ha estat aprovada definitivament per
l’Ajuntament en ple en sessió del dia ..... de juny de 2022 i entra en vigor el a
partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, i hi quedarà mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.’
TERCER. Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de l'Ordenança reguladora
de la prestació patrimonial pública no tributària derivada de la prestació del
servei de les escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d’Inca
durant les vacances escolars en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, que entrarà en vigor de
conformitat amb l'establert a l'Ordenança."
Una vegada finalitzades totes les intervencions es procedeix a votar la
Proposta i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) 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
VOX actúa Baleares Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia.
4. Proposta de la Batlia per declarar les obres del CE Constància
d’especial interès o utilitat municipal
Les persones reunides consideren la Proposta que transcrita textualment diu:
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Disposició final

ACTA DEL PLE

El servei es gestiona de forma indirecta, a travès d’empresa concessionària,
essent d’aplicació el previst en els plecs clàusules administratives i de
prescripcions tècniques i el contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària.
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Article 10è. Gestió del servei

"El/la secretari/ària de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern
CERTIFIC:
Que la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern va dictaminar
favorablement i va acordar elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament la
Proposta que seguidament es transcriu per a l'adopció dels acords que s'hi
contenen:
PROPOSTA DE BATLIA

En data 17 de juny de 2022 (registre d'entrada núm. 5192) va tenir entrada a
l'Ajuntament escrit del Sr. Sebastián Alomar Llobera, en representació del Club
Esportiu Constància, en la qual sol·licita com a entitat promotora de les obres
consistents en la retirada i reposició de la gespa artificial existent en el camp de
futbol 11 i en el camp de futbol 7, amb un pressupost d'execució material de
387.926,28, tot havent adjuntant còpia del pressupost, i sol·licita la bonificació
del 95 % de la quota de l’impost de construccions i de la taxa per tractar-se
d’unes obres d’utilitat municipal.
En data 17 de juny de 2022 es va signar Provisió de Batlia als efectes de
resoldre la sol·licitud presentada.
Fonaments de dret
L'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aprovada pel Ple 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,
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‘Antecedents de fet

ACTA DEL PLE

I. Vist l'Informe emès en data 20 de juny de 2022 per la tècnica d'Administració
general, en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Sebastià Alomar Llobera,
en representació del Club Esportiu Constància, que té el següent contingut
literal:

Número: 2022-0009 Data: 27/07/2022

Assumpte: declaració que les obres a realitzar pel CLUB ESPORTIU
CONSTÀNCIA en el camp de futbol 11 i el camp de futbol 7 són d'especial
interès o utilitat municipal.

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.

II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració general, aquesta Batlia
considera que les obres que s'han de dur a terme al camp de futbol 11 i 7 pel
CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA són unes obres d’especial interès o utilitat
municipal.
El CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA realitzarà unes obres consistents en la
retirada i reposició de la gespa artificial, que es realitzaran en benefici de les
categories de futbol base, i són els infants del municipi d’Inca els principals
usuaris d'aquestes instal·lacions, i amb aquestes obres disposaran d'un lloc
adient per al foment i la pràctica de l'esport.
III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació de l'Ajuntament ple la
següent PROPOSTA D'ACORD:
Vista la Proposta de resolució PR/2022/724 de 20 / de juny / 2022.
RESOLUCIÓ
PRIMER. Declarar que les obres a realitzar pel CLUB ESPORTIU
CONSTÀNCIA, consistents en la retirada i reposició de la gespa artificial
existent en el camp de futbol 11 i en el camp de futbol 7, són d'especial interès
o utilitat municipal.
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Per tot l'exposat, si l'Ajuntament d'Inca vol atendre la petició formulada pel
CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA, 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.’

ACTA DEL PLE

Per altra part, l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a llicències
urbanístiques i altres serveis urbanístics, publicada en el BOIB núm. 33, de
data 05/03/2022, estableix en el seu article 6 que no es concedirà cap
exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.
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Vist l'establert a l'Ordenança fiscal la tècnica que subscriu informa que, per a
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.

SEGON. Notificar el present Acord al CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA."
El Sr. García demana si el sistema de contractació i tramitació d’aquesta
subvenció serà el mateix que es va seguir per dur a terme l’herba natural del
camp del Constància.
El Sr. Batle respon que es farà a través d’un Conveni que articula tots els
mecanismes i que s’hauran de justificar per part del Constància tant la
contractació com el pagament, després l’Ajuntament ingressarà la subvenció.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les
catorze hores i quinze minuts (14.15 h) del dia 23 de juny de 2022, de la qual
s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia.

ACTA DEL PLE

Una vegada finalitzades totes les intervencions es procedeix a votar la
Proposta i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) 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.
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El Sr. Interventor explica que el sistema de recepció serà el mateix i es
prendran mesures de millora.

