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PRESIDENT
Sr. Rafel Torres Gómez

REGIDORS
Sr. Felip Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sra. Catalina Coll Puigserver
Sr. Andreu Gili Vizcaíno
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sr. José Pastor Espada
Sra. Maria Payeras Crespí
Sr. David Devis Ferrer
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sra. María José Fernández Molina
Sra. Antònia Ma. Sabater Martorell 
Sra. Margalida Llobera Serra 
Sra. María del Carmen Oses Ramos
Sr. Àngel García Bonafè 
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Andreu Caballero Romero

SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA ACCIDENTAL
Sra. Catalina Pons Bestard

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori

A la sala de sessions de la casa consistorial
de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes  Balears),
essent les 10 hores del dia 27 de març de
2015,  es  reuneix  l’Ajuntament  en  ple,  en
primera  convocatòria,  amb  convocatòria
prèvia  a  l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la
sessió ordinària sota la Presidència del Sr.
Rafel Torres Gómez, i amb l’assistència dels
regidors  Sr.  Felip  Jerez  Montes,  Sra.  Rosa
Maria  Tarragó  Llobera,  Sra.  Margalida
Horrach  Beltran,  Sr.  Antonio  Jesús  Aguilar
Chicón,  Sra.  Catalina  Coll  Puigserver,  Sr.
Andreu  Gili  Vizcaíno,  Sra.  Magdalena
Cantarellas  Llompart,  Sr.  José  Pastor
Espada, Sra. Maria Payeras Crespi, Sr. David
Devis  Ferrer,  Sr.  Francesc  Xavier  Ramis
Otazua, Sr. Virgili Moreno Sarrió, Sra. María
José Fernández Molina,  Sra.  Antònia  Maria
Sabater  Martorell,  Sra.  Margalida  Llobera
Serra, Sra. María del Carmen Oses Ramos,
Sr.  Àngel  García  Bonafè,  Sra.  Maria
Francisca  Barceló  Truyol,  Sr.  Antoni
Rodríguez  Mir  i  Sr.  Andreu  Caballero
Romero.

Actua  com  a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte, i
hi assisteixen la interventora municipal Sra.
Catalina Pons Bestard i el tresorer municipal
Sr. Miquel Batle Vallori.
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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.

Abans de començar amb els punts del ordre del dia, el Sr. Batle demana un minut de
silenci en record de les víctimes en el darrer accident aeri en els Alps francesos.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 27 de febrer i 9 de
març de 2015

Vist que els regidors no tenen cap observació per formular, les actes de data 27 de
febrer i 9 de març de 2015 s’aproven per unanimitat (21).

2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 208 al 426 de 2015

Els regidors es donen per assabentats dels Decrets de la Batlia.

Finalitzat aquest punt i abans de procedir a debatre els següents, s'acorda, a proposta
del Sr. Aguilar, que els punts núm. 3, 4 i 5 es debatran de manera conjunta, perquè es
tracten de la liquidació de l'exercici 2014.

3. Dació de compte de l'execució del Pla d'Ajust, quart trimestre de 2014

Els reunits consideren la Dació de compte de l'execució del Pla d'Ajust, quart trimestre
de 2014, de data 30 de gener de 2015, i que transcrita textualment diu:

“Sr.  Rafel  Torres  Gómez,  batle  president  de  l’Ajuntament  d’Inca,  dóna  compte  de
l’informe explicatiu del quart trimestre de l’any 2014 (s’adjunta annex) sobre l’execució
del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’acord amb el RDL 4/2012 que ha estat
remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”

4. Dació de compte de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2014 i
del període mig de pagament

Els  reunits  consideren  la  Dació  de  compte  de  l'execució  pressupostària  del  quart
trimestre de 2014 i del període mitjà de pagament, de data 29 de gener de 2015, i que
transcrita textualment diu:

“Sr.  Rafel  Torres  Gomez,  batle  president  de l’Ajuntament  d’Inca,  dóna compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’execució
pressupostària  del  4t  trimestre  de  2014,  per  donar  compliment  a  les  obligacions
contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012 d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions  de  remissió  d’informació  previstes  en  la  Llei  orgànica  d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.”
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5. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i els seus
organismes autònoms de l'exercici 2014

Els  reunits  consideren  la  Dació  de  compte  de  la  liquidació  del  pressupost  de
l'Ajuntament i els seus organismes autònoms de l'exercici 2014, de data 24 de febrer de
2015, i que transcrita textualment diu:

“Vists els  informes realitzats per  la  intervenció en relació  a la Liquidació de l'exercici
pressupostari  de  2014  del  Pressupost  de  l'Ajuntament  d'Inca  i  els  seus  Organismes
Autònom, s’eleva a la Junta de Govern la proposta d’aprovació de dita liquidació de la que
es desprenen les següents dades:

Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament d'Inca

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes, al 
llar de l'any 2014, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les 
despeses amb finançament afectat 

1. Drets reconeguts nets....................................................29.895.679,64 €
2. Obligacions reconegudes netes......................................28.704.091,53 €
3. Resultat pressupostari (1-2)..............................................1.191.588,11 €
4. Desviacions positives de finançament............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament...........................................0,00 €
6. Desp. finançades en Romanent de Tresoreria...................2.410.508,21 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)...............................3.602.096,32 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferencia entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts 
els ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar; més 
els fons líquids de tresoreria.

En relació al saldo de dubtós cobro, cal indicar que ve establert el seu càlcul a la base 
núm. 16a, 8. d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2014. 

ROMANENT DE TRESORERIA

A. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT(1+2-3) ...................11.010.528,15 €
1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2014 i dins exercicis tancats................................10.573.112,77 €
2. Deutors no pressupostaris...................................................437.415,38 €
3. Ingressos pendents d'aplicació.......................................................0,00 €
B. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT(4+5-6) 5.942.277,82 €
4. Obligacions pressupostaries pendents
de pago dins l'exercici 2014 i dins 
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exercicis tancats...................................................................4.218.721,24 €
5. Creditors no pressupostaris..............................................1.715.812,58 €
6. Pagaments pendents d’aplicació....................................................0,00 €
C. FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA......................................11.791.504,02 €
D. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.....................................3.640.199,70 €

ROMANENT DE TRESORERIA (A-B+C-D) .............................13.227.298,65 €
ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT.....................................321.610,28 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS.........................................................12.905.688,37 €

Liquidació del Pressupost de la Fundació Pública Llar d'Infants

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes, al 
llarg de l'any 2014, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les 
despeses amb finançament afectat 

1. Drets reconeguts nets.........................................................609.266,02 €
2. Obligacions reconegudes netes...........................................602.160,13 €
3. Resultat pressupostari (1-2).....................................................7.105,89 €
4. Desviacions positives de finançament............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament...........................................0,00 €
6. Desp. finançades en Romanent de Tresoreria.................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)......................................7.105,89 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferencia entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts 
els ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar; més 
els fons líquids de tresoreria. 

Pel càlcul del dubtós cobro s’ha aplicat el que estableix la base 16a punt 8 de les Bases 
d’Execució de l’Ajuntament d’Inca que son d’aplicació subsidiària en tot allò que no 
s’estableixi a les pròpies bases d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom. 

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2014 i dins exercicis tancats.......................................19.964,89 €
2. Deutors no pressupostaris..............................................................0,00 €
3. Ingressos pendents d'aplicació.......................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostaries pendents
de pago dins l'exercici 2014 i dins 
exercicis tancats..........................................................................7.495,74 €
5. Creditors no pressupostaris...................................................40.415,77 €
6. Fons líquids de Tresoreria.....................................................177.360,93 €
7. Saldo de dubtós cobrament.....................................................1.102,83 €
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ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3-4-5+6-7)...............148.311,48 €

Liquidació del Pressupost de la Fundació Residència Miquel Mir

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes, al 
llarg de l'any 2014, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les 
despeses amb finançament afectat 

1. Drets reconeguts nets......................................................1.215.012,51 €
2. Obligacions reconegudes netes........................................1.207.449,65 €
3. Resultat pressupostari (1-2).....................................................7.562,86 €
4. Desviacions positives de finançament............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament...........................................0,00 €
6. Desp. finançades en Romanent de Tresoreria.................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)..................................... 7.562,86 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferencia entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts 
els ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar; més 
els fons líquids de tresoreria.

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2014 i dins exercicis tancats.....................................376.664,98 €
2. Deutors no pressupostaris..............................................................0,00 €
3. Ingressos pendents d'aplicació.......................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostaries pendents
de pago dins l'exercici 2014 i dins 
exercicis tancats........................................................................35.512,71 €
5. Creditors no pressupostaris...................................................78.849,12 €
6. Fons líquids de Tresoreria.....................................................237.141,30 €
7. Saldo de dubtós cobrament............................................................0,00 €

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3-4-5+6-7)...............499.444,45 €

Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Institut Municipal d'Activitat Física

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes, al 
llarg de l'any 2014, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les 
despeses amb finançament afectat 
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1. Drets reconeguts nets.........................................................809.374,22 €
2. Obligacions reconegudes netes...........................................808.073,49 €
3. Resultat pressupostari (1-2).....................................................1.300,73 €
4. Desviacions positives de finançament............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament...........................................0,00 €
6. Desp. finançades en Romanent de Tresoreria.................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)......................................1.300,73 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferencia entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts 
els ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar; més 
els fons líquids de tresoreria.. 

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2014 i dins exercicis tancats.....................................260.000,00 €
2. Deutors no pressupostaris..............................................................0,00 €
3. Ingressos pendents d'aplicació.......................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostaries pendents
de pago dins l'exercici 2014 i dins 
exercicis tancats......................................................................101.341,31 €
5. Creditors no pressupostaris.....................................................8.236,37 €
6. Fons líquids de Tresoreria.......................................................44.860,67 €
7. Saldo de dubtós cobrament............................................................0,00 €

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3-4-5+6-7)...............111.324,58 €

Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats nets i les obligacions reconegudes 
netes, al llarg de l'any 2014, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de 
les despeses amb finançament afectat 

1. Drets reconeguts nets.........................................................281.142,83 €
2. Obligacions reconegudes netes...........................................273.777,38 €
3. Resultat pressupostari (1-2).....................................................7.365,45 €
4. Desviacions positives de finançament............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament...........................................0,00 €
6. Desp. finançades en Romanent de Tresoreria.................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)......................................7.365,45 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferencia entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts 
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els ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar; més 
els fons líquids de tresoreria.

En relació al saldo de dubtós cobro, cal indicar que ve establert el seu càlcul a la base 
núm. 16a, 8. d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2014, que son 
d’aplicació subsidiària en tot allò que no s’estableixi a les pròpies bases d’execució del 
pressupost de l’Organisme Autònom. 

ROMANENT DE TRESORERIA

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2014 i dins exercicis tancats.....................................245.517,72 €
2. Deutors no pressupostaris..............................................................0,00 €
3. Ingressos pendents d'aplicació.......................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostaries pendents
de pago dins l'exercici 2014 i dins 
exercicis tancats........................................................................53.751,55 €
5. Creditors no pressupostaris.....................................................4.624,99 €
6. Fons líquids de Tresoreria.....................................................124.893,01 €
7. Saldo de dubtós cobrament.....................................................5.676,11 €

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3-4-5+6-7)...............306.358,08 €

Aquest es el parer del qui subscriu, no obstant la Junta de Govern amb el seu superior 
criteri acordarà el que consideri més adient.”

El  Sr.  Aguilar vol  agrair i  felicitar els funcionaris  i  tècnics de l'àrea d'Intervenció pel
treball  desenvolupat  per  a  la  consecució  del  tancament  de  l'exercici  i  de  complir
puntualment amb totes les obligacions comptables, fiscals i  de remissió d'informació
que s'exigeix des de Madrid,  tant  del  Pla  d'Ajust  com dels  tancaments trimestrals  i
anuals.  A  la  mateixa  vegada,  vol  fer  extensiva  la  felicitació  a  tots  els  funcionaris  i
tècnics  de  totes  les  àrees  municipals  que s'han compromès i  han col·laborat  en  la
consecució de tots els objectius marcats, sense el treball i la implicació dels quals hauria
estat  impossible  presentar  avui  en  dia  els  comptes  que  presenten,  i  no  s'haurien
complert els objectius marcats i exigits per la llei. Vol fer una menció especial a la Sra.
Francisca  Martorell,  anterior  interventora  de  l'Ajuntament,  que  des  de  la  llunyania
segueix col·laborant amb l'Ajuntament i sempre està disponible per donar una mà. Li
desitja el millor en la seva carrera professional en el seu nou destí que ha adquirit fa poc
temps.

Una  vegada  finalitzades  totes  les  intervencions,  els  regidors  se’n  donen  per
assabentats. 

Abans de procedir a debatre els següents punts, s'acorda, a proposta del Sr. Aguilar, que
els punts núm. 6 i 7 es debatran de manera conjunta.
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6. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per a l'aprovació provisional
de la modificació de crèdit i modificació de les bases d'execució núm. 2/2015

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  per  a
l'aprovació provisional de la modificació de crèdit i modificació de les bases d'execució
núm. 2/2015, de data 16 de març de 2015, i que transcrit textualment diu:

“Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada el dia dinou de març de
dos mil quinze, informa favorablement la següent proposta de modificació de crèdit i
modificació de les bases d’execució núm. 2/2015 del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca:

Exp. Modificació de crèdit núm. 2/2015. Pressupost. Exercici de 2015.

Antonio  Jesús  Aguilar  Chicón,  president  de  la  Comissió  d’Hisenda i  Govern  d'aquesta
Corporació Municipal en justificació de les circumstàncies que motiven la tramitació de
l'expedient núm. 2/2015 de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i modificació de
les  bases  d’execució  del  Pressupost  de  l’Ajuntament  d’Inca,  finançat  amb  baixes  de
partides de pressupost de despeses, en el Pressupost General de l'exercici de 2015.

Memòria

Vist  el  Conveni  que  s’ha  de  subscriure  entre  l’Ajuntament  d’Inca  i  el  Club  Esportiu
Constància, mitjançant el qual l’Ajuntament d’Inca ha d’atorgar una subvenció nominativa
dins  l’exercici  de 2015 al  Club Esportiu  Constància  per  dur  a  terme les  obres per  la
instal·lació d’un camp de gesta artificial al Club Esportiu Constància.

El caràcter nominatiu de la subvenció ve motivat per l’interès públic i social, que suposarà
la realització d’aquesta inversió, a causa que el Club Esportiu Constància és l’únic club
esportiu de futbol de categoria sènior de la Ciutat d’Inca, i amb la concessió d’aquesta
subvenció nominativa l’Ajuntament d’Inca dóna suport que el Club Esportiu Constància
pugui desenvolupar les seves activitats esportives amb igualtat de condicions tècniques
amb la resta de club esportius de les Illes Balears. 

Atès que la concessió d’una subvenció nominativa al Club Esportiu Constància suposa
també haver de modificar les bases d’execució del Pressupost per la inclusió dins la base
45ª  lletra  a)  el  CLUB  ESPORTIU  CONSTÀNCIA  dins  les  subvencions  nominatives  que
concedeix l’Ajuntament d’Inca.

Per tot això, es presenta la següent memòria:

A) Partides  del  pressupost  de  despeses  de  l’Ajuntament  d’Inca  a  les  que  afecta
l’expedient:

A. Crèdit extraordinari

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÊD. INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ CRÈD. DEFINITIU
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342.78101 Transferència de capital. Club Esportiu Constància 0,00 400.000,00 400.000,00

400.000,00

Finançament del crèdit extraordinari

Baixes en el pressupost de despeses

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ CRÈDIT DEFINITIU

161.63303 Proveïment domiciliari d’aigua potable. Inversió

xarxa d’aigües. Maquinària, instal·lacions

tècniques i utillatge. 

400.000,00 400.000,00 0,00

TOTAL MODIFICACIÓ 400.000,00

B) Modificació de la base 45ª, lletra b, on es refereix a la Relació individualitzada i
nominal de subvencions que es concediran dins l’exercici de 2015, per incloure:

En relació amb les subvencions nominatives de:

Amb càrrec a la partida de despeses

NOM NIF IMPORT JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA DE DESPESES

CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA G07251598 400.000 Finalitat:  Instal·lació d’un camp de gespa artificial al Club Esportiu
Constància dins l’exercici de 2015. 
Interès públic i social que suposarà la realització d’aquesta inversió,
atès que el Club Esportiu Constància és l’únic club esportiu de futbol de
categoria  sènior  de  la  ciutat  d’Inca,  i  amb  la  concessió  d’aquesta
subvenció  nominativa  l’Ajuntament  d’Inca  dóna suport  que  el  Club
Esportiu Constància pugui desenvolupar les seves activitats esportives
amb igualtat de condiciones tècniques amb la resta de club esportius
de les Illes Balears.

DISPÒS

Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari
i modificació de les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici
de 2015.”

“INFORME D'INTERVENCIÓ

Catalina Pons Bestard, interventora accidental de fons d’aquest Ajuntament, en relació
amb l'expedient  de  modificació  de  crèdit  número  2/2015  per  crèdit  extraordinari  del
pressupost de l’Ajuntament d’Inca i  modificació de la base 45ª lletra b) de les Bases
d’execució del pressupost del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici de 2015,

INFORMA

PRIMER. Vista la necessitat de dotar de finançament el Conveni pel qual es vol concedir
una subvenció nominativa al CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA per un import de 400.000 euros
per  dur  a  terme  les  obres  d'instal·lació  del  camp  de  gespa  artificial  a  les  seves
instal·lacions, i atès que no figura en les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament
d’Inca per a l’exercici de 2015, també es fa necessari procedir a la modificació de les
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bases d’execució, per procedir a la inclusió del CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA en la base 45
lletra b).

SEGON. Estudiada la modificació que es proposa cal indicar que no afectarà al principi
d’estabilitat pressupostari i al compliment de la regla de despesa establerta, per Acord de
govern  d’acord  amb  l’establert  a  l’art.  15  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  atès  que  el
finançament de dita modificació ve donat per baixes de consignacions pressupostaries
de altres partides del pressupost de despeses

TERCER. El procediment que s’ha de seguir per tramitar aquest expedient de modificació
per crèdit extraordinari i modificació de les bases d’execució es recull en el títol VI, capítol
I,  secció 2ª de l'RDL 2/2004, de 5 de març,  Text refós de la Llei  39/1988,  de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals i en el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, són els següents:

1. Proposta amb memòria justificativa.
2. Informe preceptiu d’intervenció.
3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda.
4. Aprovació provisional del Ple de la corporació, serà suficient majoria simple.

Exposició al públic de l’acord d’aprovació inicial durant 15 dies hàbils, amb inserció prèvia
en el BOIB, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i  presentar
reclamacions davant el Ple. (Seran d'aplicació les normes sobre informació, reclamacions i
publicitat establertes als arts. 169, 170 i 171 de l'RDL 2/2004.)

L’expedient  de  modificació  es  considera  definitivament  aprovat  si  durant  l’esmentat
termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un
mes per resoldre’ls, comptat a partir del dia següent al de l’acabament de l’exposició al
públic, i les reclamacions es consideraran denegades en qualsevol cas si no es resolen en
l’acord d’aprovació definitiva.

L’expedient de modificació de crèdit definitivament aprovat, amb modificacions o sense
modificacions sobre l’acord d’aprovació inicial, serà publicat en el BOIB.

La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació en el BOIB.

Contra  l’aprovació  definitiva de la  modificació  es  podrà interposar  directament  recurs
contenciós administratiu, en la forma i en el termini que estableixen les normes de la dita
jurisdicció.

QUART. Examinada dita proposta entenc que tant la tramitació com els acords que es
proposen en dita modificació s'ajusten a dret.”

7.  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme per  a  l'aprovació  del
Conveni de col·laboració amb el CE Constància

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme  per  a
l'aprovació del Conveni de col·laboració amb el CE Constància, de data 16 de març de
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2015, i que transcrit textualment diu:

“Reunida la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient en sessió celebrada el dia
23 de març de 2015, informa favorablement la següent proposta:

Assumpte:  Aprovació  del  Conveni  entre  l’Ajuntament  d’Inca  i  el  Club  Esportiu
Constància.

Que l'Ajuntament d'Inca reconeix la tasca i la trajectòria del CE Constància com a entitat
emblemàtica de la ciutat d'Inca.

Que l’Ajuntament  d’Inca és  plenament conscient  de les  greus mancances que té  el
camp de gespa natural del Club Esportiu Constància i la necessitat de dur a terme una
sèrie d’obres de millores de les seves instal·lacions, i atesa l’impossibilitat que amb els
propis  recursos  econòmics  del  Club  Esportiu  Constància  es  pugui  dur  a  terme  la
realització d’aquesta instal·lació.

Atesa la disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament d’Inca, s’ha considerat adient la
concessió d’una subvenció nominativa per raó de l’interès públic i social que representa
per la Ciutat d’Inca el Club Esportiu Constància, a causa que es tracta de l’únic Club
Esportiu  de  categoria  sènior  de  la  Ciutat  i  amb  la  concessió  d’aquesta  subvenció
nominativa es recolza des de l’Ajuntament d’Inca que el Club Esportiu pugui competir
amb igualtat de condicions amb la resta de clubs esportius de les Illes Balears.

Per tot l’exposat es sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca la següent 

PROPOSTA D’ACORD:

Primer. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament d’Inca i el
Club Esportiu Constància que seguidament s’adjunta.

Segon. Condicionar l’aprovació del Conveni a l’aprovació definitiva de la modificació de
crèdits per crèdit extraordinari i modificació de les bases d’execució núm. 2/2015.

Tercer. Facultar al Sr. Batle per la seva signatura.”

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  D’INCA  I  EL  CLUB  ESPORTIU
CONSTÀNCIA

A la Ciutat d’Inca, el dia ... de març de 2015.

D'una  banda,  el  Sr.  Rafel  Torres  Gómez,  actuant  en  qualitat  de  batle  president  de
l’Ajuntament d’Inca, amb CIF P 0702700 F, facultat per l’atorgament d’aquest Conveni
mitjançant acord de Ple de data...

I,  de l'altra,  el  Sr.  Gabriel  Burguera  Canals,  major  d’edat,  veí  d’Inca,  amb domicili  al
carrer ...  i  titular  del  DNI núm. ...,  actuant en qualitat  de president del  Club Esportiu
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Constància d'Inca, amb CIF G 07251598

Totes dues parts es reconeixen amb capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni
i, per això,

MANIFESTEN

Que l'Ajuntament d'Inca reconeix la tasca i la trajectòria del CE Constància com a entitat
emblemàtica de la ciutat d'Inca;

Que l’Ajuntament d’Inca és plenament conscient de les greus mancances que té el camp
de gespa natural del Club Esportiu Constància i la necessitat de dur a terme una sèrie
d’obres de millores de les seves instal·lacions, i atesa l’impossibilitat que amb els propis
recursos  econòmics  del  Club  Esportiu  Constància  es  pugui  dur  a  terme la  realització
d’aquesta instal·lació;

Atesa la disponibilitat  pressupostària de l’Ajuntament d’Inca,  s’ha considerat adient la
concessió d’una subvenció nominativa per raó de l’interès públic i social que representa
per la Ciutat d’Inca el  Club Esportiu Constància, a causa que es tracta de l’únic Club
Esportiu  de  categoria  sènior  de  la  Ciutat  i  amb  la  concessió  d’aquesta  subvenció
nominativa es dóna suport des de l’Ajuntament d’Inca que el Club Esportiu pugui competir
amb igualtat de condicions amb la resta de clubs esportius de les Illes Balears;

Per la qual cosa, totes dues parts, tenint com a marc el present conveni de col·laboració,
de mutu acord,

CONVENEN

PRIMER.  L'objecte del present conveni és establir un vincle de col·laboració entre totes
dues entitats pel que fa l’assumpció per part de l’Ajuntament d’Inca de les despeses de la
instal·lació d’un camp de gespa artificial en les instal·lacions del Club Esportiu Constància,
de conformitat amb el projecte que ha estat redactat ... pel Sr. ..., projecte que ha estat
revisat i conformat pels tècnics del dpartament d’Urbanisme.

SEGON.  L'Ajuntament d’Inca es compromet a atorgar una subvenció nominativa per un
import  màxim  de  QUATRE  CENTS-MIL  EUROS  (400.000  €)  a  favor  del  Club  Esportiu
Constància,  per tal  de donar suport  a les obres de la instal·lació del camp de gespa
artificial del Club Esportiu Constància.

Temporalització del projecte: del dia 1 de maig de 2015 al dia 1 de desembre de 2015. La
totalitat  del  projecte  d’instal·lació  del  camp  de  gespa  artificial  s’ha  de  realitzar  dins
l’exercici de 2015, i s'ha de realitzar la totalitat de l’obra i la despesa dins l’exercici de
2015.

El pressupost màxim del projecte objecte de subvenció és de 400.000 €; ... + IVA ...

TERCER.  La subvenció que s’atorga és de caràcter voluntari i eventual i es pot anul·lar,
revocar  i  reintegrar  en  tot  moment  per  les  causes  previstes  a  la  llei  o  en  aquestes
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clàusules; no genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es
pot al·legar com a precedent.

La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte subvencionat, per la qual
cosa,  el  fet  de  concedir  aquesta  subvenció  implica  l’obligatorietat  de  fer  el  projecte
subvencionat  i,  consegüentment,  l’entitat  beneficiària  ha  de  cercar  altres  fonts  de
finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució de la totalitat del
pressupost.

QUART.  L’import  de  la  subvenció  esmentada  s’imputa  a  la  partida  342.78101  del
pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici de 2015. L’aprovació del Conveni es
troba  condicionada  a  l’aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  crèdits  per  crèdit
extraordinari i modificació de les bases d’execució núm. 2/2015.

CINQUÈ.  De  conformitat  amb  l’establert  a  l’article  31  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable, i consegüentment, forma
part del pressupost del projecte, la que respon a la naturalesa d’aquest i és estrictament
necessària per dur a terme l’objecte de la subvenció.  La data dels justificants de les
despeses  del  projecte  subvencionat  s’ha  de  correspondre  amb  la  temporalització
establerta a la prescripció segona.

Per altre part, la despesa subvencionable s’ha de considerar realitzada sempre que s’hagi
abonat  abans  de  l’acabament  del  termini  de  justificació;  la  forma  d’acreditar-ne  el
pagament i el termini per dur-lo a terme es recull en el prescripció vuitena.

Quant a la despesa subvencionable, s’han de tenir en comptes les particularitats següents:

• Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en
la contractes públics per al contracte menor, l’art. 31.3 de la Llei de subvencions
estableix que quan l’import superi la quantia de 30.000 euros s’han de demanar
com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors. Vist el import de la subvenció
nominativa  es  considera  adient  per  una  millor  defensa  dels  recursos  públics,
imposar al beneficiari de la subvenció el següent règim de contractació de les
obres:

1. El beneficiari haurà de publicar, a càrrec seu, la licitació a dos diaris de la
comunitat  autònoma  de  les  Illes  Balears,  on  s'expressaran  les  principals
característiques de la contractació,  amb indicació que les ofertes s'han de
presentar en el registre d'entrades de l'Ajuntament dins el termini de vint dies
a  comptar  des  de  la  darrera  publicació.  Per  la  seva  banda  l'Ajuntament
publicarà aquesta licitació en el perfil del contractista.

2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, en acte públic a
la sala de plens municipals es procedirà per part del president i del secretari
del  club  i  baix  la  supervisió  dels  tècnics  municipals  a  l'obertura  de  les
proposicions  presentades.  Una  vegada  obertes  seran  remeses  als  serveis
tècnics municipals per que valorin l'oferta més avantatjosa des del punt de

14



vista tècnic i econòmic. Emès aquest informe, el beneficiari de la subvenció
formalitzarà el contracte d'obres amb l'empresa designada.

• Quan  el  document  justificatiu  de  la  despesa  s’hagi  emès  a  través  de  mitjans
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre
el fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha
fet servir ni es farà servir per justificar per altres subvencions.

En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part del pressupost
subvencionable ni del pressupost del projecte.

• Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1.
• Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de

mercat.
• Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials

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

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

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

SISÈ. El beneficiari ha de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives
que hi són aplicables; les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions; i les
recollides en la resta de normativa que hi sigui d’aplicació i, concretament, les següents:

a) Dur a terme el projecte subvencionat en les mateixes condicions i amb les mateixes
característiques  que  es  va  presentar  o,  si  n’és  el  cas,  amb  les  modificacions
prèviament comunicades.

b) Acreditar davant l’Ajuntament d’Inca, tal com estableixen aquestes prescripcions
que s’ha realitzat  el  projecte subvencionat i,  si  n’és el  cas, el  compliment dels
requisits o les condicions que la concessió de la subvenció determini.

c) Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot
cas, en justificar-la, l’obtenció d’altres subvencions o ajudes, recursos o ingressos
que financin el projecte subvencionat.

d) Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que duguin
a terme l’Ajuntament d’Inca i la resta d’òrgans competents, i aportar la informació
que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

e) Deixar  constància  de  la  percepció  i  l’aplicació  de  la  subvenció  en  la  seva
comptabilitat  o  en  els  llibres  de  registre  que  hagi  de  dur  l’entitat  beneficiària
d’acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la
documentació que la substitueixi.

f) Acreditar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i
control.
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h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i en
el capítol I del Títol III del RLGD.

SETÈ. L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat del projecte subvencionat, d’acord
amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

a) L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, fins al
100 % del  seu import.  (art.  29.2 de la Llei  38/2003, art.  68.1 del  Reial  decret
887/2006).

b) Que l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi el 20 % de l’import de
la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà
sotmesa al compliment dels següents requisits:

• Que el contracte es faci per escrit.
• Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que

determina aquesta clàusula (art. 29.3 de la Llei 38/2003).

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació , en el cas
que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents:

• Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.
• El document en què aquesta s’ha formalitzat.
• Una  declaració  responsable  conforme  l’entitat  no  està  sotmesa  a  cap  dels

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en els
articles 68.2 del Reial Decret 887/2006.

c) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de la
Llei 38/2003.

2. Persones o entitats que hagin percebuts altres subvencions per a la realització
de l’activitat objecte de contractació.

3. Intermediaris  o  assessors  els  honoraris  dels  quals  es  defineixin  com  un
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats.

4. Persones  o  entitats  vinculades  amb  l’entitat  beneficiària,  llevat  que  la
contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i l’autoritzi
prèviament l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixi la
clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial Decret
887/2006, que defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle
amb l’entitat beneficiària).

En  tot  cas,  no  s’entén  compresa  dins  el  terme  de  subcontractació,  la  contractació
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si
mateix.
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S’autoritza  el  supòsit  de subcontractació  a favor  de persones o entitats  vinculades a
l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci d’acord amb
els següents termes:

1) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20 % de
l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació s’ha
d’estipular per escrit mitjançant contracte.

2) La  subcontractació  ha  d’obeir  a  criteris  d’eficàcia  i  eficiència  en  l’execució  del
projecte.  L’entitat  beneficiària  ha  de  reflectir  aquests  criteris  en  la  memòria
presentada en justificar l’ajut.

3) L’entitat  beneficiària  ha  d’indicar  la  vinculació  amb  la  persona  o  entitat
subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria.

4) La  subcontractació  s’ha  de  dur  a  terme  en  les  condicions  establertes  en  la
prescripció cinquena.

VUITÈ.  D’acord  amb  el  que  recullen  els  articles  34.3  de  la  LGS  i  88.1  del  RLGS,
l’abonament de la subvenció es farà mitjançant transferència bancària, que es durà a
terme  una  vegada  que  l’entitat  beneficiària  hagi  justificat,  la  realització  del  projecte
subvencionat.

L’entitat beneficiària abans de rebre el pagament de la subvenció, de la bestreta o dels
pagaments a comptes, si n’és el cas, ha d’acreditar que està al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant de l’Administració de
l’Estat i amb les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca, així com no és deutora
per una resolució de procedència de reintegrament. Pel que fa a les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social s’ha de presentar la certificació administrativa corresponent.

Documentació justificativa. La justificació de la realització del projecte subvencionat, de la
consecució dels objectius de la subvenció, s’ha de dur a terme d’acord amb els articles 72
i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, general de subvencions a través d’un compte justificatiu que està integrat per la
memòria tècnica i econòmica següent:

A) Memòria tècnica; és la documentació amb la qual el beneficiari demostra que el
beneficiari  ha fet  la inversió  subvencionada.  La memòria  està  integrada per  la
documentació següent:

• Memòria explicativa de l’activitat realitzada; comentari i avaluació dels resultats
obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants. Si no s’ha executat la
totalitat  del  projecte  per  causes  alienes  o  de  força  major,  la  memòria  ha
d’exposar les causes i la resta del projecte realitzat.

• Qualsevol altre documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la
realització del projecte.
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B) Memòria  econòmica;  és  la  documentació  que  dóna  compta  de  les  despeses
d’execució del projecte realitzat  i  de les distintes fonts per finançar-lo.  Aquesta
memòria consta dels documents següents:

• Annex I: declaració responsable de la realització del projecte subvencionat i del
seu  pressupost  d’execució,  a  la  qual  s’ha  d’adjuntar  la  relació  detallada  i
equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen
al projecte subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2. del RLGS).

• Relació de les despeses i dels ingressos del projecte subvencionat. Les despeses
han d’indicar les dades de les factures o documents acreditatius: la denominació
del  proveïdor  i  el  seu  CIF,  el  número,  l’import,  la  data  d’emissió  i  la  de
pagament,  el  concepte  de  la  factura  o  del  document  similar.  La  relació
d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons
propis  que  han  finançat  el  projecte  subvencionat,  indicant-ne  l’import  i  la
procedència. En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte
s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància.

• Les  factures  o  els  documents  justificatius  de  les  despeses  del  pressupost
subvencionable  executat  que  han  d’estar  expedides  a  nom  de  l’entitat
beneficiària,  i  han  de  reunir  tots  els  requisits  que  exigeix  el  Reial  Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les
obligacions de facturació:

• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari.
• Data i número de la factura.
• Concepte de la despesa.
• Retenció fiscal i/o IVA ( si correspon)
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte

de la factura.

Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a
l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació
facturada,  s’hi  ha  de  fer  constar.  O  s’hi  ha  d’incloure  una  referència  a  les
disposicions corresponents a la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als
preceptes corresponents de la Llei de l’Impost. 

1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma
ordenada,  s’han d’agrupar  en  el  mateix  ordre  establert  en  la  relació  de
despeses que s’adjunta a l’annex I.

2. L’acreditació d’abonament de la despesa del projecte s’ha de dur a terme a
través de la documentació que tot seguit s’indica, depenent dels mitjans de
pagament que s’utilitzin:

• Transferència bancària (adjuntar extracte bancari corresponent).
• Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu).
• Xec nominatiu (còpia del xec i de l’extracte bancari pertinent).
• Certificat bancari. 
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En el cas que en el document acreditatiu de pagament figuri un import que no
coincideix  amb  l’import  del  justificant  en  qüestió,  el  beneficiari  haurà  de
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària que
acrediti que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant en
qüestió.

Limitacions: no s’admeten els pagaments en metàl·lic.

3. En el cas que s’hagin de retornar les factures o els justificants originals, a
petició de l’entitat beneficiària, s’hi ha d’estampillar, la data de concessió de
la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

• Una declaració responsable, de l’entitat beneficiària sobre el fet que la
despesa justificada no té un valor superior al de mercat (art. 31.1 de la
Llei 38/2003).

• Una  declaració  responsable,  de  l’entitat  beneficiària  sobre  el  fet  si
recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).

• Un certificat de la Intervenció o Tresoreria, de l’entitat beneficiària que
doni fe que els originals no s’han presentat davant cap altre organisme
com a justificant per al cobrament d’altres subvencions.

• Una declaració responsable del representant legal de l’entitat beneficiària
sobre el fet que els originals o, si escau, la part que se’n imputa per
justificar la subvenció no es presentaran davant cap altre organisme, com
a justificant, per al cobrament d’altres subvencions o ajudes.

• La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar
d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni.

• Qualsevol  altra  documentació,  que  li  sigui  requerida  als  efectes  de
comprovar la justificació econòmica del projecte subvencionat.

Termini  de  presentació:  cal  presentar  la  documentació  justificativa  en  el  Registre
d’Entrades de l’Ajuntament d’Inca, el més aviat possible, i en tot cas el darrer dia per
presentar-la és el 1 de desembre de 2015.

NOVÈ. Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a
la prescripció anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable
de  15  dies  comptadors  des  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació  d’aquest
requeriment (art. 70.3 del RLGS). 

Si  la  documentació  justificativa  té  deficiències,  l’òrgan  instructor  requerirà  l’entitat
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS).

Per altra part, si la persona jurídica beneficiària no adopta les mesures de difusió adients
per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’art. 31. 3 b) del
RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en un termini no superior a
15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar de no adoptar-les
de l’article 37 de la LGS.
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DESÈ. 
1. Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules del

conveni o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003 o altera
les  condicions o  aspectes i  característiques rellevants  del  projecte,  que s’hagin
pogut  tenir  en  compte  per  concedir  la  subvenció,  els  òrgans  competents  de
l’Ajuntament  han  de  revocar  la  concessió  de  la  subvenció.  En  conseqüència,
l’entitat  beneficiària  perdrà  el  dret  a  cobrar-la  o,  si  ja  l’ha  cobrada,  l’ha  de
reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del
RLGS.

2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha
tingut voluntat de compliment i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la
concessió  de  la  subvenció  i,  consegüentment,  la  pèrdua  del  dret  a  cobrar-la
íntegrament, d’acord amb els criteris de gradació següents:

a) En el cas d’execució parcial  del projecte, que ha de suposar, com a mínim,
l’execució del 50 % e les activitats d’aquest,  la revocació parcial  subvenció
inicial  s’ha de fer  en funció de l’import  de la subvenció inicial  no justificat,
sempre que l’entitat  hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial  entre
l’activitat  del  projecte,  sigui  en  la  documentació  inicial,  sigui  abans  de  la
justificació  de  la  subvenció,  o  en  el  moment  de  presentar-la,  com  a
conseqüència del requeriment efectuat per l’Ajuntament.

b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte, la revocació parcial de la
subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no
justificat o justificat incorrectament.

3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts,
subvencions,  ingressos o fons propis,  amb què es finança el  projecte superi  el
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha
de ser la quantitat que excedeix del pressupost executat.

ONZÈ. L’incompliment d’aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria
de subvencions està sotmès al règim d’infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003
de,  17 de novembre,  general  de subvencions i  de la resta  de normativa que li  sigui
d’aplicació.

DOTZÈ. El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer
tant de l’Ajuntament d’Inca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes
que estableixi l’ordenament jurídic.

L’Ajuntament  d’Inca  podrà,  en  qualsevol  moment,  auditar  tant  econòmicament  com
tècnicament, el projecte objecte de la subvenció.

TRETZÈ. En contraprestació a la subvenció nominativa concedida per l’Ajuntament d’Inca,
l'entitat Club Esportiu Constància es compromet a:
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• Cedir  gratuïtament  a  l'Ajuntament  d'Inca  i  a  l’IMAF  l'ús  de  les  instal·lacions
esportives, per un termini de vint anys.

• Autoritzar  que  l’Ajuntament  d’Inca  i  l’IMAF  puguin  cedir  a  altres  entitats  o
associacions les instal·lacions del Club Esportiu Constància.

• Retolar dins el terreny de joc 3 tanques publicitàries amb el logotip de l'Ajuntament
d'Inca.  Les despeses de retolació i  ancoratge aniran a càrrec del  Club Esportiu
Constància.

CATORZÈ.  Aquest  Conveni  de  col·laboració  es  regeix  per  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions i la Llei 30/1992, de 26
de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú.

I,  en  prova  de  conformitat,  ambdues  parts  signen  el  conveni  en  el  lloc  i  la  data  al
capdamunt del document indicats.”

El Sr. Jerez explica que es tractaria de donar d'alta en el pressupost de despeses la
transferència al CE Constància de 400.000 € i donar de baixa el proveïment domiciliari
d’aigua potable en qüestió d'inversions,  que es proposa cobrir-lo amb les inversions
sostenibles. Quant al Conveni que duen avui, el que es proposa és continuar donant
suport a l'entitat més emblemàtica esportiva que tenen al municipi, el CE Constància i el
seu futbol base. Comenta que la directiva del Club els darrers anys ha demanat de
forma reiterada aquesta modificació de la gespa tant per poder ser utilitzada per tot el
futbol base com per tal de reduir el cost de despeses i manteniment. El tercer motiu és
convertir el camp en un camp social i intentar treure-li més rendiment, ja que ara just
pot  entrenar  l'equip  professional  i  no  empren  per  res  els  al·lots  del  futbol  base.
L'Ajuntament és copropietari  d'un 40 % de l'estadi,  per la qual cosa també s'estarà
invertint a millorar el patrimoni d'aquest Ajuntament. La fórmula que es tria és àgil per
tal  de  realitzar  al  més  aviat  possible  aquesta  instal·lació  que  és  d'urgència.  És  un
conveni que deixa cobertes les esquenes de l'Ajuntament i ferma el compromís del CE
Constància perquè aquests dobler només s'emprin en les obres de millora d'aquesta
instal·lació.  També  s'estableixen  mesures  de  transparència  a  l'hora  d'adjudicar  i
executar les obres, atès que els tècnics municipals les controlaran i supervisaran en tot
moment.

El  Sr.  Ramis  explica  que  difícilment  podran  arribar  a  un  acord  quan  aquest  conveni
presenta  greus  deficiències.  Esmenta  que queden menys  de  quatre  mesos  per  a  les
eleccions i l'equip de govern vol fer en dos dies el que no ha fet en quatre anys. Han
consultat el pressupost que han aprovat, i veuen que aquesta partida no hi era. Des de fa
mesos ja no poden anar al camp del Constància perquè es veu que hi havia algun pacte o
acord que l'Ajuntament assumiria el cost d'aquesta herba artificial, i s'ha deixat morir la
gespa.  Per  als  que estimen el  Constància  aquesta gespa era una senya identificativa
d'Inca, perquè sempre presumien que tenien el millor camp de gespa de Mallorca. Entén
que qui dirigeix una entitat pugui decidir una altra cosa, però la veritat és que lamenten
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aquest fet perquè l'estimaven. Ara han decidit això, però ja ho sabien abans de finalitzar
l'any quan feien el pressupost. Comenta que han tengut quatre pressuposts per incloure
aquesta partida i no ho han fet, però ara pareix que tenen remordiments de consciència
amb els seus votants i volen complir el que no han complit amb una proposta, que, a més,
no podran dur a terme durant aquesta legislatura.

Per altra banda, no li pareix correcte donar de baixa una partida per al tema de la xarxa
d'aigua, que a principi de legislatura pareixia ser fonamental, ja que deien que explotaria,
que no podien seguir així i que havien de privatitzar l'aigua; en canvi, ara pareix que no hi
ha cap problema, quan fins i tot varen contractar un càrrec de confiança amb un sou
astronòmic precisament per dur a terme aquestes obres. Això no obstant, exposa que
durant aquests quatre anys no han vist cap d'aquestes mesures que l'equip de govern
volia impulsar per dur a terme la reparació de la xarxa d'aigua potable.

Duen una proposta de la qual encara no tenen fet el  projecte i  sobre la qual no han
dialogat almenys amb el grup socialista. Creu que no és correcta aquesta forma d'actuar i
demostraria més responsabilitat no duent aquest tipus de propostes quan queda tan poc
temps de legislatura.

El Sr. Ramis ha dut un informe d'al·legacions que es va fer de Sindicatura de Comptes.
L'al·legació que va fer l'Ajuntament diu: “Referent al compliment de la Llei 38/2003 general
de subvencions de l'Estat  hem de dir  que efectivament no s'han complit  alguns dels
requisits generals com són el pla estratègic de subvencions o la incorporació i aprovació
de les  bases de subvencions dins  el  marc de les  bases d'execució  i  aprovació  d'una
ordenança especifica”, és a dir, que aquest consistori reconeixia que no s'havia fet bé i en
canvi  duen  una  proposta  que  saben  que  incompleixen.  La  llei  permet  uns  tipus
d'excepcionalitats i l'equip de govern en crea una dient que és l'únic equip sènior que juga
a categoria nacional, quan també podrien dir que és l'únic que està devora la via del tren,
que du camiseta blanca i calçons negres... Considera que sempre es podrà trobar alguna
cosa que sigui única i, per tant, es podran botar la llei, quan és ben clara i no estableix
aquestes excepcionalitats, Sindicatura ho afirma i els tècnics municipals de l'Ajuntament
corroboren que s'ha incomplit aquesta llei, ho reconeixen, però de primer moment fan una
segona modificació de crèdit amb una partida que saben que incompleix.

El  Sr.  Ramis  continua  dient  que l'informe que els  va  donar  ahir  Intervenció  reafirma
aquests fets, fins i tot indica en el seu darrer punt que el CE Constància no és titular
registral del camp esportiu i no té cap dret d'ús vigent de l'immoble, i que l'Ajuntament
d'Inca és titular de 164 parts indivises d'un total de 450. En el mateix Conveni que es vol
signar s'afirma que és propietari i fins i tot s'ofereix el que no és seu, quan no és cert
segons diuen els informes tècnics, i en canvi s'afirma que l'entitat a la qual es donarà la
subvenció cedirà a l'Ajuntament gratuïtament unes instal·lacions per un termini de vint
anys. Exposa que la comparació és molt fàcil, és com si el grup socialista fos propietari
d'un local i l'Ajuntament sense demanar cap permís ho cedís a un altre. Evidentment no es
pot produir aquest fet si no hi ha un acord conjunt de totes les entitats, i per tant el
conveni  seria  nul  de ple  Dret.  Davant  la  gravetat  dels  fets,  comenta que tant  el  Sr.
Secretari  com la Sra.  Interventora informin sobre la legalitat d'aquesta modificació de
crèdit que es fa sobre uns terrenys que no són propietat de l'entitat a la qual donen la
subvenció. Indica que el Conveni estableix que en són propietaris, quan l'informe afirma
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que no ho són, i demana si poden fer un conveni i cedir unes coses de les quals ells no són
totalment propietaris, ja que diu que l'Ajuntament en té 164 parts. Així doncs, vol saber si
el Conveni és legal. Si li contesten que tot és correcte, pensarà unes coses, però si diuen
que no ho és, evidentment demanarà que retirin aquest punt.

El Sr. Secretari contesta que efectivament el Conveni és contradictori i que això tendria
una fàcil solució amb una esmena en el sentit de dir que no es prometi el que no es pot
prometre. Però, assenyala que també és cert que el CE Constància no té un dret vigent ni
tampoc té la propietat dels terrenys. Qui la té en una part determinada és l'Ajuntament
d'Inca, cosa que pot ser un problema a l'efecte d'aconseguir la subvenció. Considera que
també ho serà si no es dóna la subvenció i es vol fer la contractació directa per part de
l'Ajuntament sobre els terrenys. 

El Sr. Ramis proposa que es retiri el punt, que el deixin damunt la taula, es resolguin els
problemes i després en tornin a parlar. Opina que la subvenció s'ha d'atorgar amb els
informes jurídics favorables d'Intervenció.

El Sr. García expressa que per a ell no és agradable tenir aquesta intervenció quan ha
estat president del CE Constància quatre anys, i  soci  creu que més de trenta, encara
guarda el carnet. Per tant, parlant del CE Constància o de qualsevol persona que assumeixi
un  càrrec  directiu  en  una  entitat  esportiva  que  no  siguin  ni  el  Real  Madrid  ni  el  FC
Barcelona, li resulta molt difícil expressar amb paraules la seva relació amb aquest club, ja
que per a ell són persones molt respectables i s'ha de valorar la seva tasca.

El Sr. García opina que el Sr. Secretari ha estat molt clar: hi ha dues solucions i les dues
són il·legals,  ni  s'ajusta  a  la  legalitat  el  Conveni  ni  el  subterfugi  que faci  la  inversió
l'Ajuntament directament. Demana acabar la discussió i cercar altra solució, que existeix,
però no amb presses i d'avui per demà. Expressa que tot el que han fet fins ara ha estat
correcte socialment, però no legalment (tribunes, vestuaris, Renfe...). Han de demanar una
petició de disponibilitat dels terrenys per part del CE Constància. L'Ajuntament va rebre
una herència de 150 títols de propietat, però no ha fet res per incrementar-ne la quantitat,
no ha duit a terme cap gestió per fer aquests terrenys municipals o per arribar a una
majoria de títols, i per això ara es troben en aquesta situació. Esmenta que el Conveni no
posa  noms,  sinó  punts  suspensius,  el  preu du punts  suspensius,  i  no  du el  projecte.
Considera que s'ha de cercar una solució legal i que, si voten aquesta proposta, estaran
votant una il·legalitat, i ho faran en contra del seu grup. Han deixat tudar la gespa, quan el
control municipal ha estat molt important en els darrers anys; fins i tot un regidor en va
ser president, la qual cosa permet tenir un millor control de les instal·lacions. Comenta que
les dues solucions proposades no s'ajusten a la legalitat i que estan intentant votar una
qüestió il·legal. A més, afirma que el Conveni està redactat d'una manera inassumible
perquè no inclou tota la informació i tota la documentació necessària. Creu que s'han de
cercar altres solucions legals i que la velocitat per tramitar aquesta qüestió no ha d'anar
per sobre de la legalitat.

El Sr. Caballero felicita la labor esportiva i social que desenvolupa el CE Constància. Avui es
tracta de parlar de l'actuació del govern municipal i en aquest sentit va ser precisament el
seu  grup  que  dilluns  passat  a  la  Comissió  d'Urbanisme  va  sol·licitar  un  informe
d'Intervenció sobre aquesta qüestió sobre la qual s'ha pronunciat el Sr. Secretari. Sol·licita
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que es retiri aquest punt i cercar una solució que s'ajusti a dret quan, a més, ja han viscut
experiències  molt  properes  de  situacions  similars.  No  és  de  rebut  discutir  sobre  una
qüestió sobre la qual hi ha tants dubtes que s'ajusti a dret. Demana al Sr. Batle si davant
les manifestacions mostrades pels diferents grups té la intenció de continuar la tramitació
o si es deixarà el punt damunt la taula.

El Sr. Batle contesta que la seva intenció és continuar amb la tramitació.

El Sr. Caballero informa que davant aquesta situació el seu grup no participarà en el debat
i, juntament amb el Sr. Rodríguez, s'aixequen i es retiren del saló de sessions, passant a la
zona de butaques del públic assistent.

El Sr. Jerez explica que aquest tema ja es va publicitar en el primer pla d'inversions de
l'any 2013, que es va intentar fer com a una inversió sostenible però varen entrar dins
aquests epígrafs que no els ho deixaven realitzar com a inversió sostenible i que durant
aquest temps s'han intentat cercar fórmules per tal de poder fer aquesta millora en el
camp de gespa. Entenen que la instal·lació de la gespa és fonamental també pel futbol
base i no només per a l'equip de tercera divisió, com ja saben sempre hi havia dins el
tercer polígon una zona esportiva per ampliar el camp de futbol i pareix que això va per
llarg i els priva per tant cada any que la plantilla del futbol base es pugui ampliar i hi hagi
nins que puguin jugar. Per tant, entenien que és el moment malgrat les presses de darrera
hora de enllestir aquesta inversió per tal que l'inici de la propera temporada pugui haver
aquesta instal·lació a disposició del futbol base bàsicament i que la plantilla del Sallista i
del  Constància  Base  pugui  ampliar  el  seu  nombre  d'al·lots.  Quant  a  la  subvenció
nominativa  entenen  que  aquest  epígraf  de  caràcter  excepcional  permet  fer  aquesta
inversió i estan convençuts que millorarà moltíssim les instal·lacions pel futbol base de la
ciutat.

El Sr. Ramis no dubta de la bona voluntat de l'equip de govern. Entenen que l'obra sigui
fonamental per al futur del CE Constància, però una vegada que els grups de l'oposició
s'han expressat ja dubten no només de la bona voluntat sinó de la irresponsabilitat en la
qual estan entrant quan, com ha dit el Sr. Caballero, tenen experiències molt properes en
situacions similars. No es pot aprovar una subvenció que no té cobertura legal. Estan
davant un frau de llei. La subvenció s'ha d'atorgar amb els informes jurídics i d'Intervenció
favorables. Demana que consti expressament en l'acta que els regidors que voten a favor
amb informes desfavorables incorren en prevaricació administrativa. Torna reiterar que
retirin aquest punt, que optin per solucions diferents però que no entrin en situacions de
les quals saben les sentències que hi ha. El Sr. Ramis demana que quedi constància de tot
el que s'ha dit en aquest punt.

El Sr. García comenta que ha entès perfectament que el Sr. Secretari ha dit que cap de les
dues  solucions  són  legals.  Hi  ha  solucions  legals,  com  convocar  la  comunitat  de
propietaris, renovar el contracte amb el CE Constància i venir aquí amb el mateix conveni.
Així sí que seria legal. Comprar els terrenys o comprar les participacions també seria legal.
Solucions legals les hi ha però l'equip de govern no les vol prendre. L'any 2011 just abans
de les eleccions també varen subvencions el Bàsquet Inca i tots saben el que ha passat.
No volen insistir en el debat, només demanar que la votació sigui nominal i consti el nom
de cada un que voti a favor o en contra d'aquest punt, i si es mantén l'informe del Sr.
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Secretari  i  a  la  vista  de  la  intervenció  del  Sr.  Ramis  es  plantegen  molt  seriosament
presentar una esmena, remetre aquest acord i tot el debat a Fiscalia i ja decidiran. No
volen arribar a aquest extrem, sinó que creuen que han de cercar i donar solucions, però
davant  les  advertències  creu que l'únic  camí  és  aquest.  Per  tant,  presenten aquesta
esmena i sol·licita que la votació sigui nominativa.

El Sr. Batle torna a demanar al Sr. Secretari sobre la il·legalitat de la qual parlen, ja que ell
no ha vist  cap informe en contra.  Diu que el  Sr.  Garcia planteja solucions inviables i
impossibles. Explica que el camp del Constància i del Sallista, totes les instal·lacions del
futbol base, són de 450 títols de copropietat des de fa 60 anys. L'Ajuntament és dipositari
de  179.  Cada  vegada  que  ha  hagut  una  inversió  en  les  instal·lacions  esportives,
l'Ajuntament l'ha assumit i s'han rebut subvencions d'altres institucions, com el Consell de
Mallorca que va pagar les grades, o SFM... Entenen que el que no poden arreglar de les
instal·lacions públiques que utilitza  el  CE Constància  evidentment  l'Ajuntament  ha de
donar facilitat per poder dur això a terme, sinó tendrien els vestuaris i el terreny de joc de
quan ells mateixos jugaven a futbol,  no haurien pogut fer ni el  camp de gespa, ni  la
grada... la situació és la mateixa que tenien abans.

El Sr. García diu que no és cert i demana si li deixarà contestar.

El Sr. Batle li contesta que sí.

El Sr. Batle continua explicant que abans de dur aquest conveni al Ple tenia clar que es
podia  fer,  i  que el  Sr.  Secretari  ha dit  que evidentment  l'Ajuntament  és  el  propietari
majoritari d'aquestes instal·lacions. Qui utilitza aquestes instal·lacions són el futbol base i
el CE Constància. La gespa natural suposava un manteniment i unes despeses que no
s'han assumit,  i  el  seu plantejament és dotar-les de gespa artificial  i  tenir dos camps
d'entrenaments  més  l'estadi,  que  es  puguin  jugar  tots  els  partits  a  l'estadi,  i
descongestionar el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas per tema social. Si això és ilegal i
no es pot fer, té molt clar que sigui quina sigui la decisió que es prengui avui no podran
invertir mai més un duro en aquestes instal·lacions.

El Sr. Batle demana al Sr. Secretari si poden o no firmar aquest conveni.

El Sr. Secretari proposa fer un recés.

Després d'un recés de deu minuts de durada tots els regidors s'incorporen a la sessió. El
Sr. Batle explica que vists els arguments del Sr. Secretari i vistes les postures dels diferents
grups municipals es retiren de l'ordre del dia els punts núm. 6 i 7.

8. Proposta de Batlia per a l'aprovació de la modificació de crèdit per crèdit
extraordinari núm. 3/2015

Els reunits consideren la Proposta de Batlia per a l'aprovació de la modificació de crèdit
per crèdit  extraordinari  núm. 3/2015, de data 23 de març de 2015, i  que transcrita
textualment diu:

“Proposta del Sr. Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta Corporació Municipal, la incoació de
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l’expedient  de modificació  de  crèdit  núm.  3/2015  de modificació  de  crèdit  per  crèdit
extraordinari en el Pressupost General de l'exercici de 2015.

Vist l’informe de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció dels
següents

ACORDS

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2015 en el
vigent pressupost per crèdit extraordinari.

1) Crèdit extraordinari

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈD. INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ CRÈD. DEFINITIU

155.61118 Vies públiques. Asfaltat de carrers. 0 242.000,00 242.000,00

155.61141
Vies públiques. Accés a vial de serveis rotonda Sineu
polígon Inca 0 620.000,00 620.000,00

161.63901
Sanejament,  abastament  i  distribució  d’aigua.
Inversió de reposició xarxa d’aigües 0 400.000,00 400.000,00

171.61128 Parc i jardins. Aparcament i jardins So na Monda 0 180.000,00 180.000,00

171.61143 Parcs i jardins. Reforma pista de skate park a Inca 0 46.585,00 46.585,00

171.61144
Parcs  i  jardins.  Reforma  pista  poliesportiva
habitatges Cela. 0 18.000,00 18.000,00

933.61106 Gestió del patrimoni. Pista de basquet Sa Creu 0 80.502,43 80.502,43

933.62207 Gestió del patrimoni. Vestuaris i grada del Sallista 0 215.000,00 215.000,00

933.63210
Gestió del patrimoni. Acondiciament terrenys depòsit
Vehicle Policia Local 0 96.623,85 96.623,85

1.898.711,28 1.898.711,28

Finançament del crèdit extraordinari :

Altes en el pressupost d’Ingressos

PARTIDA DENOMINACIÓ
ROMANENT

INCORPORAT
IMPORT MODIFICACIÓ CRÈDIT DEFINITIU

87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 7.628.332,19 1.898.711,28 9.527.043,47

TOTAL 

Segon.-  Exposar  al  públic  la  seva  aprovació  inicial  en  el  tauler  d’anuncis  d’aquesta
Corporació, previ anunci publicat en el BOCAIB, durant un termini de quinze dies hàbils,
durant els  quals  els  interessats podran examinar l’expedient i  presentar reclamacions
davant el Ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra s’entendrà aprovat
definitivament.”

Atès que els punts anteriors núm. 6 i 7 s'han retirat, el Sr. Aguilar proposa la següent
esmena: eliminar la partida 933.62207 Gestió del patrimoni-Vestuaris i grada del Sallista
de 215.000 euros, i la partida 161.63901 Sanejament, abastament i distribució d’aigua.
Inversió de reposició xarxa d’aigües de 400.000 euros. Així, l'import total de la modificació
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seria de 1.283.711,28 euros.

El Sr.  Ramis demana que per coherència i  honestedat  retirin aquesta proposta ja què
l'equip de govern la du al Ple sense dialogar, sense transparència, sense els projectes fets,
que s'està improvisant sobre una proposta de 1.898.711,28 a la qual ara li lleven 615.000
euros.

El Sr. Garcia s'ofereix a intentar trobar una solució pel tema de les obres al camp del CE
Constància i no té cap dubte que trobaran una solució molt més ajustada a la legalitat que
la que proposen aquí.

El Sr. Batle vol que consti en acta el que ha dit el Sr. Secretari, sobre que el que proposa el
Sr. Garcia no és legal.

El Sr. Garcia explica que està proposant trobar una solució molt més correcta i ajustada.

El Sr. Batle repeteix que el Sr. Secretari li ha dit en el recés que no existia. Li demana al Sr.
Secretari si els acords que no s'adopten per unanimitat són legals.

El Sr. Secretari explica que és necessària la unanimitat dels comuners.

El Sr. Garcia pregunta si no la tenen.

El Sr. Batle contesta que ni la tenen ni la tendran, i que el Sr. Garcia ho sap, que ja ho ha
intentat i que abans que ell també ho han intentat.

El Sr. Ramis aclareix que el seu grup no ha anunciat que votaria en contra sinó que ha
demanat que es retiri el punt. Davant aquesta situació i en defensa del drets de tots els
ciutadans  d'Inca,  per  aquesta  manca  de  coherència,  de  consens,  d'oportunisme  i
d'electoralisme, anuncia que abandonen la sessió.

Tots els regidors integrants del grup municipal PSIB-PSOE surten del saló de sessions i no
es tornen a incorporar durant tota la sessió.

Durant el debat surt de la sessió la Sra. Horrach qui s'absenta de la sala.

Finalitzades  totes  les  intervencions  es  passa  a  votar  l'esmena  i  n'esdevé  el  següent
resultat:  deu (10) vots a favor del grup municipal del  Partit  Popular i  quatre (4) vots
d'abstenció del grup municipal d'Independents d'Inca i grup municipal Més per Inca.

Seguidament es passa a votar la proposta esmenada i n'esdevé el següent resultat: deu
(10) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i quatre (4) vots en contra del grup
municipal d'Independents d'Inca i del grup municipal de MÉS per Inca.

Vist el resultat de les votacions es declara aprovada la Proposta de Batlia per a l'aprovació
de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari núm. 3/2015.
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9. Moció del grup municipal del Partit Popular envers al turisme

En primer lloc, cal sotmetre a votació la ratificació de la inclusió dins l'ordre del dia de la
Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (14).

Els reunits consideren la Moció del Grup Municipal Partit Popular envers al turisme, de
data 16 de març de 2015, que transcrita textualment diu:

“El  Govern de les Illes  Balears,  des del  començament de la legislatura,  ha treballat
fermament per aconseguir que Balears recuperi el seu lideratge en el turisme, mundial,
sent un referent en qualitat i competitivitat.

Tot i que la nostra destinació, era una destinació àmpliament consolidada, es trobava en
una situació de pèrdua de competitivitat  que feina necessària l’adopció de mesures
estructurals.

Per això el Govern ha adoptat una sèrie de mesures normatives, com l’aprovació de la
Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears; el Decret llei 1/2013 de mesures urgents de
caràcter turístic i de zones turístiques madures; el Pla integral de Turisme 2015-2025 o
el Decret Llei 3/2014 de mesures urgents per potenciar la qualitat, la competitivitat i la
desestacionalització turística.

Aquests canvis normatius estructurals han permès que a les nostres Illes s’hagin invertit
més de 500 milions d’euros en la reforma de més de 300 establiments d’allotjament
turístic i que més de 200 establiments hagin incrementat la seva categoria. A més, la
Federació Hotelera de Mallorca ha anunciat noves inversions per valor de 500 milions
d’euros més.

S’ha fet molta feina i la feina ja dóna resultats, és per això que es fa necessari continuar
amb la consolidació del model turístic definit, basat en la qualitat i la competitivitat i per
aconseguir-ho és necessari seguir amb la línia de feina ja iniciada i que el sector privat
continuï invertint en la millora dels establiments turístics.

No hi ha dubte que el turisme és la nostra principal indústria i  font d’ingressos i no
podem permetre atacs a l’activitat de la que vivim tots, directe o indirectament, 
Es per tot això que es proposa l’adopció del següent

ACORD

1. Instar  el  Govern  de  les  Illes  a  seguir  fent  feina  en  la  mateixa  línia  per
re-posicionar la nostra comunitat a nivell  turístic, incrementar la qualitat de la
destinació i la competitivitat davant altres destinacions.

2. Instar el sector privat que segueixi apostant per les Illes Balears com a destinació
turística i continuï amb les importants inversions fetes fins ara.

3. Reprovar les declaracions del secretari General de la formació 'Podemos a les Illes
Balears', ja que atempten contra la nostra principal indústria, la turística.”

La Sra. Horrach s'incorpora a la sessió.
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El Sr. Caballero proposa que es retiri la moció o, com a mínim, es retiri el tercer punt, ja
que és reprovar les declaracions del representant d'una formació política respecte a una
activitat.  Si  no volen retirar  el  punt  tercer  proposa afegir  els  dos regidors  del  grup
municipal de MÉS per Inca quan no estiguin d'acord amb l'equip de govern. Pot entendre
que el Partit Popular estigui en contra de les declaracions d'una persona concreta i les
vulgui  reprovar,  però  fer-ho  en  nom  de  l'Ajuntament  d'Inca  és  diferent.  D'aquesta
manera,  el  Grup  Municipal  Més  per  Inca  proposa  afegir  al  tercer  punt  el  següent
contingut: “Així mateix, reprovar les declaracions que puguin fer els regidors de Grup
Municipal Més per Inca en matèria turística”.

Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena del grup municipal de MÉS per
Inca i n'esdevé el següent resultat: dos (2) vots a favor del grup municipal MÉS per Inca,
onze (11) vots en contra del grup municipal Partit Popular i dos (2) vots d'abstenció del
grup municipal d'Independents d'Inca.

Seguidament es passa a votar la moció i n'esdevé el següent resultat: onze (11) vots a
favor del grup municipal del Partit Popular i quatre (4) vots en contra del grup municipal
d'Independents d'Inca i grup municipal de MÉS per Inca.

Vist el resultat de les votacions es declara aprovada la Moció del grup municipal del
Partit Popular envers al turisme.

10. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE per a la declaració dels qânats
com a Bé d'Interès Cultural

Atès que el ponent de la Moció ha abandonat la sessió el punt queda damunt la taula.

11. Proposta de Batlia relativa a la resolució de la FEMP de suport al batle de
Caracas.

En primer lloc, cal sotmetre a votació la ratificació de la inclusió dins l'ordre del dia de la
proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (15).

Els reunits consideren la Proposta de Batlia relativa a la resolució de la FEMP de suport
al Batle de Caracas, de data 24 de març de 2015, que transcrita textualment diu:

“Vista la resolució de la Junta de Govern de la FEMP de 24 de febrer de 2015 mitjançant
la qual manifesta el suport de la FEMP al batle de Caracas, Dr. Antonio Ledezma; el
batle-president eleva a la consideració de l'Ajuntament en PLE, la següent PROPOSTA
D'ACORD:

PRIMER.- Adherir-se a la Resolució de suport de la FEMP al batle de Caracas.

Aquest és el parer del qui subscriu, no obstant això el Ple amb el seu superior criteri
acordarà el que consideri més adient.”

“Circular 17/2015. 24/02/2015.
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Asunto: Resolución de apoyo de la FEMP al Alcalde de Caracas

La Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión del 24 de febrero de 2015, manifestó su
apoyo al Alcalde Mayor de Caracas, Dr Antonio Ledezma, mediante la aprobación de la
siguiente Resolución:

1. La  FEMP  se  suma a  la  preocupación  de  la  comunidad  internacional  y  de  las
instituciones de Derechos Humanos ante el aumento creciente de la práctica de
la detención y privación arbitraria de la libertad Alcaldes y de dirigentes políticos
opositores en Venezuela y solicita al Gobierno de ese país un comportamiento
acorde a lo que se entiende por un Estado de Derecho.

2. La FEMP expresa públicamente su solidaridad con el Sr. Antonio Ledezma, Alcalde
metropolitano de Caracas y solicita su inmediata liberación así como la de todos
los Alcaldes detenidos por manifestar libremente sus ideas.

3. La FEMP dará traslado de esta resolución al CONGRESO DE PODERES LOCALES Y
REGIONALES DE EUROPA, AL COMITÉ DE LAS REGIONES y al CONSEJO DE MUNICIPIOS Y
REGIONES DE EUROPA (CMRE) solicitando que estos órganos europeístas manifiesten
públicamente su apoyo a los Alcaldes venezolanos detenidos por expresar públicamente
sus ideas.

Desde la  Federación,  y  a  propuesta  de su Junta  de Gobierno,  se invita  a  todas  las
Entidades Locales adheridas a mostrar su respaldo a esta Resolución.”

El Sr. García comenta que només li han fet arribar la proposta sense la resolució de la
FEMP per la qual cosa no volen obrir un debat i el seu vot serà d'abstenció, ja que no
tenen la documentació.

El  Sr.  Secretari  explica  que la  documentació  a  la  carpeta  de informació  del  plenari
constava de la proposta i l'escrit de la FEMP, si bé no sap el que s'ha remes als regidors.

El Sr. Caballero reitera les paraules del Sr. García que no disposen de la documentació.
Comenta  que  és  curiós  que  a  la  moció  anterior  reprovaven  les  declaracions  d'una
formació  política  i  un  punt  després  fan  una  defensa  de  la  llibertat  d'expressió.  En
defensa d'aquesta llibertat d'expressió volen afegir una esmena d'edició, un punt segon
a la proposta, donat que ahir mateix el Partit Popular va aprovar la Llei orgànica de
seguretat  ciutadana,  més coneguda com la  Llei  Mordassa,  que digui:  “L'Ajuntament
d'Inca demana al Govern de l'Estat que retiri la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana”,
més coneguda com la Llei Mordassa.

Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena del grup municipal MÉS per Inca
i n'esdevé el següent resultat: dos (2) vots a favor del grup municipal MÉS per Inca,
onze (11) vots en contra del grup municipal Partit Popular i dos (2) vots d'abstenció del
grup municipal Independents d'Inca.

Seguidament es passa a votar la proposta i n'esdevé el següent resultat: tretze (13)
vots a favor del grup municipal Partit Popular i del grup municipal d'Independents d'Inca
i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal de MÉS per Inca.
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Vist el resultat de les votacions es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa a la
resolució de la FEMP de suport al batle de Caracas.

12. Proposta de Batlia en relació amb la recerca d'una solució justa i definitiva
al conflicte del Sàhara Occidental

En primer lloc, cal sotmetre a votació la ratificació de la inclusió dins l'ordre del dia de la
Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (15).

“L’any en què celebra els 70 anys l’Organització de les Nacions Unides, organització
internacional principal creada per «preservar les properes generacions del flagell de la
guerra» i  un dels  principals  objectius  de la  qual  és  “mantenir  la  pau i  la  seguretat
nacionals”.

Transcorreguts  40  anys  des  de  l’abandonament  per  part  d’Espanya  del  Sàhara
Occidental, i essent en l’actualitat un Territori No Autònom pendent de descolonització,
sotmès a més a més a una ocupació per part del Marroc.

Corresponent a les Nacions Unides i als Estats membres la responsabilitat principal en
matèria  de  descolonització,  i  atès  que  el  Consell  de  Seguretat  té  la  màxima
responsabilitat  en  la  recerca  d’una  solució  justa  i  definitiva,  d’acord  amb  la  Carta
fundacional de les Nacions Unides.

Des  d'aquesta  batlia  es  proposa  als  grups  polítics  de  la  corporació  l'aprovació  dels
següents punts:

1. Instar el Govern Espanyol, en qualitat de potència administradora de iure, membre
del Grup de Països Amics del Secretari General per al Sàhara Occidental i membre no
permanent del Consell de Seguretat durant el mandat 2015/2016 a:

• COMPLIR  amb  la  tasca  per  posar  fi  al  procés  de  descolonització  del  Sàhara
Occidental, inconclús des de 1975, mitjançant la celebració d’un referèndum que
asseguri l’expressió lliure i autèntica de la voluntat del Poble Sahrauí.

• DEFENSAR  la  doctrina  consolidada  de  les  Nacions  Unides  en  matèria  de
descolonització i Territoris No Autònoms per als quals regeix la Resolució 2625 de
l’Assemblea  General  de  les  Nacions  Unides  que  instaura:  'L’establiment  d’un
Estat  sobirà  i  independent,  la  lliure  associació  o  integració  amb  un  Estat
independent o l’adquisició de qualsevol altra condició política lliurement decidida
per un poble constitueixen les formes de l’exercici del dret de lliure determinació
d’aquest poble', sent aquest el contingut de l’autodeterminació.

• VETLLAR, en defensa de la pau i els drets humans, per l’atribució a la MINURSO
(Missió de les Nacions Unides per al  Referèndum al Sàhara Occidental),  única
presència  de  Nacions  Unides  al  territori,  de  competències  en  la  protecció  i
promoció dels drets civils, politics, econòmics, socials i culturals de la població
sahrauí.

31



2. Dirigir el present acord a:

• CASA REAL ESPANYOLA
Palacio de la Zarzuela. Carretera del Pardo s/n. 28071 Madrid

• PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL
La Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid

• MINISTERI ESPANYOL D’ASSUMPTES EXTERIORS
Plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid
C/Duque de Rivas, 1. 28071 Madrid
C/Serrano Galvache, 26. 28033 Madrid

• MISSIÓ PERMANENT D’ESPANYA DAVANT NACIONS UNIDES
245 East 47th Street, 36th Floor. New York, NY 10017 (USA)”.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Proposta i  n’esdevé el  següent
resultat: unanimitat (15).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia en relació a la
recerca d'una solució justa i definitiva al conflicte del Sàhara Occidental.

13. Mocions urgents

A)  Moció  del  grup  municipal  de  MÉS  per  Inca  relativa  al  fons  social
d'habitatges

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (15).

“El 17 de gener del 2013, el Govern de l'Estat, la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies,  la  Plataforma  del  Tercer  Sector  i  les  entitats  financeres  varen  signar  el
Conveni  per  a  la  Creació  d'un  Fons  Social  d'Habitatges.  Aquest  conveni  responia  a
l'encomana  al  Govern  de  l'Estat  inclosa  en  el  Reial  decret-llei  27/2012,  de  15  de
novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris. A través
de la referida norma s'instava el Govern de l'Estat a promoure amb el sector financer la
constitució d'un fons social d'habitatges propietat de les entitats de crèdit, destinades a
oferir cobertura a aquelles persones que hagin estat desallotjades del seu habitatge
habitual  per  l'impagament  d'un  préstec  hipotecari,  quan  concorren  en  elles
circumstàncies d'especial vulnerabilitat.

Així mateix, d'acord amb l'esmentat conveni, les entitats de crèdit han de posar a la
disposició  dels  possibles  beneficiaris,  dels  Ajuntaments  i  Diputacions  Provincials
col·laboradors  i  de  la  Comissió  de  Coordinació  i  Seguiment,  informació  relativa  als
habitatges inclosos en el seu fons social, les seves característiques bàsiques (tals com,
referència cadastral, adreça i superfície), la seva distribució per municipis i Comunitats
Autònomes, els requisits per accedir a un contracte d'arrendament i els termes bàsics
del mateix.
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Per tot això, el Ple adopta els següents

ACORDS

Primer.  L'Ajuntament  d'Inca  sol·licitarà  a  les  entitats  adherides  al  Conveni  per  a  la
creació d'un Fons social d'habitatges tota la informació relativa als habitatges del terme
municipal d'Inca inclosos dins l'esmentat fons.

Segon. L'Ajuntament d'Inca crearà una Taula per a l'Habitatge amb la participació de les
entitats  adherides  al  Conveni,  la  Plataforma  d'Afectats  per  la  Hipoteca  i  els  grups
municipals, així com de l'assistència tècnica de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament
d'Inca.”

El  Sr.  Caballero  comunica  que  la  plataforma  Afectats  per  la  Hipoteca  ha  sol·licitat
intervenir en aquest punt. El Sr. Batle li  dóna la paraula a la seva representant, qui
manifesta que estan aquí per demanar una cosa que ja es va demanar l'any 2012 pel
seu  govern  i  que  en  cap  moment  els  ajuntaments  a  més  han  fet.  Estan  aquí  per
demanar que l'any 2015 l'equip de govern ho faci. Des de l'any 2013 i emparats, com
ho poden llegir, pel Govern, altres associacions i les entitats de crèdit, havien de donar
un sèrie de vivendes socials. Tenen constància de que aquí això no s'ha fet igual que no
s'ha fet en cap lloc de Balears. No només això, sinó que a més aquí a Inca, en el darrer
Ple  recorda  que  es  va  dir  que  es  sancionarien  les  entitats  que  desnonassin,  s'han
desnonat 276 famílies a Inca a dates de fa mitja hora dels Jutjats d'Inca i han participat
totes les entitats que tenen constància i no tenen constància que des d'aquí s'hagi dut a
terme cap acció contra aquestes entitats bancàries. Ho diu perquè ho ha demanat a
aquestes entitats bancàries i no tenen constància de que a Inca s'hagi fet res. Demanen
ja no només el que seria digne i de justícia, demanen el que es va fer per llei i es va dir
que s'havia  de fer.  Es  demana també que la  Plataforma d'Afectats  per  la  Hipoteca
participi en una pròxima taula amb entitats socials. Tenen constància de que hi ha pisos
buits  de  l'IBAVI,  saben  les  direccions,  i  segons  el  seu  Director  aquí  ja  no,  segons
l'Ajuntament,  hi  ha cap vivenda desocupada.  També en aquests dotze anys s'hauria
d'haver  fet  uns  fons  amb  capacitat  per  les  famílies,  que  no  per  totes,  perquè  el
problema és que van pels 500.000 desnonaments a tota Espanya i segons l'Estat que
ens representa varen donar 6.000 vivendes quan ha hagut 500.000 desnonaments. És
un tema molt  seriós  perquè  estan  parlant  de  persones.  S'ho  cull  molt  seriosament
perquè cada dia ha d'estar amb alguna família que desnonen, només a Mallorca n'hi ha
4 o 5 diaris i això pareix que no passa, està cansada de veure cares que li diuen que sí,
a  ella  li  varen  dir  que  es  faria  i  no  s'ha  fet.  Necessiten  que  les  persones  que  els
representen, del partit que sigui, al menys facin el que diuen i al manco amb ells de
moment pràcticament ningú ho fa. Només demanen justícia i demanen pel que és la
seva feina, ella pensava que un polític es dedicava als ciutadans, al seu benestar social i
a que es tengués una vida digna. És l'única cosa que demanen.

El Sr. Caballero vol agrair la labor d'aquesta plataforma que fa una feina encomiable.
Demana a l'Ajuntament d'Inca que sol·liciti a les entitats bancàries ubicades a Inca que
informin tal  com diu el  conveni  que varen firmar en el  seu moment  sobre aquesta
situació i que es crei aquesta taula representada per l'Ajuntament d'Inca, la Plataforma

33



d'Afectats  per  la  Hipoteca  i  les  entitats  bancàries  que  són  les  que  han  de  donar
compliment a aquest conveni per tal de gestionar aquesta situació.

El Sr. Garcia demana disculpes perquè és cert que això es va votar en el seu dia en el
Ple i reconeix que no han actuat dins les seves possibilitats per exigir el compliment
d'allò votat en el seu dia. Es compromet a fer un seguiment més acurat a partir d'ara
d'aquesta qüestió i confia que a partir d'ara el Grup Municipal Partit Popular informi si es
fa alguna actuació ja que és un tema molt seriós i s'hauria de fer abans del mes de
maig.

El Sr. Batle coincideix i estar a favor en els termes de la moció. Quant a la intervenció de
la portaveu de la plataforma li agradaria matissar que l'Ajuntament d'Inca des de l'any
2011 o 2012 l'única vivenda que té en propietat la té destinada precisament a famílies
que tenen desnonaments. Ha parlat amb l'IBAVI d'aquests pisos que estan buits i han
firmat un conveni de lloguer social, l'Ajuntament ha assumit el lloguer si la família no el
podia pagar, i ara mateix n'hi ha quatre que s'han destinat a famílies desnonades que
queden sense vivenda. Si n'hi hagués més reiteraran que aquests pisos que estiguin
buits l'Ajuntament els podrà assumir dins un conveni marc. També arrel de la moció
l'Ajuntament d'Inca va enviar una carta a totes les entitats bancàries comunicant-les
precisament que s'havia aprovat la moció i que l'Ajuntament es posicionava a favor de
no fer  desnonaments  en el  municipi  i  que ni  la  Policia Local  no intervendria  en els
desnonaments.  L'Ajuntament  ha intervengut  directament  mitjançant  acords públics  i
notaris amb persones que havien de ser desnonades i han aconseguit que es donassin
pròrrogues de lloguers socials a persones que havien d'abandonar les seves famílies.
L'Ajuntament s'ha posat en contacte amb les entitats bancàries per sol·licitar aquest
llistat de pisos i n'hi ha dues segons la regidora que han contestat que no en tenien
d'aquests pisos en el municipi per poder disposar en aquest conveni. Queda molt per fer
però és bo que sàpiguen totes les accions que s'han fet des de l'Ajuntament.

El Sr. Caballero agraeix el vot favorable de tots els grups.

Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació la moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (15).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del Grup Municipal Més per
Inca relativa al Fons social d'habitatges.

B) Moció del grup municipal de MÉS per Inca sobre transparència i bon govern
en les campanyes institucionals

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (15).

“les campanyes i la publicitat institucional tenen per objectiu fer arribar a la ciutadania
informacions d'interès públic, a més d'expressar i promoure valors que representen el
conjunt de la institució municipal. Per altra banda, s'ha de procurar que les campanyes i
la publicitat institucional no siguin enganyoses, partidistes o puguin ferir la sensibilitat
de determinats col·lectius o ser contràries als valors que ens són comuns. És per això
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que  resulta  convenient  que  aquests  continguts  que  expressen  el  sentir  de  tota  la
institució siguin coneguts i participats pel conjunt dels grups polítics que conformen el
consistori.

Així  mateix,  és oportú millorar la transparència en la despesa pública i,  de manera
concreta,  en  la  despesa  destinada  a  les  campanyes  i  la  publicitat  institucional.  En
aquest sentit, cal recordar que l'Ajuntament d'Inca, entre el 2011 i el 2014, va fer una
despesa de 900.000 euros en publicitat i propaganda, tot i que la suma de les partides
inicials destinades a aquesta àrea eren de 130.000 euros l'any 2011 i de 100.000 euros
els anys següents.

Per tot això, el Grup Municipal Més per Inca proposa al ple l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. El govern municipal donarà compte a la comissió d'Hisenda de les campanyes
publicitàries i de les insercions en premsa que tengui previst realitzar.

Segon. El govern municipal habilitarà un espai a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca
per informar de les campanyes institucionals i sobre el cost d'aquestes.”

Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  votació  la  moció  i  n’esdevé  el  següent
resultat: unanimitat (15).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal de MÉS
per Inca sobre transparència i bon govern en les campanyes institucionals.

14. Precs i preguntes

A) Grup municipal d'Independents d'Inca

El Sr. García formula els següents:

1. Recorda que han fet moltes preguntes en plens anteriors que encara no han rebut
resposta.

2. Davant tota la problemàtica que ha hagut en el tema d'aigües, en relació amb els
rebuts que varen sortir malament, lectures que es fan d'una manera o de l'altra,
compres  de  nou  programes...  Demana  si  arribaran  a  aconseguir  que  el
departament d'aigües funcioni correctament, d'una manera moderna, pràctica i
efectiva.

El  Sr.  Aguilar  contesta que estan esperant  la implantació  de l'e-factura per  a
implantar el programa d'aigües, que ja està tot preparat.

3. Pregunta  en  quina  situació  es  troben  les  obres  de  l'enllumenat  que  estan
adjudicades. En el seu dia varen demanar una pròrroga i en mitja hora li varen
concedir, i creu que el termini d'execució ja ha vençut.
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El Sr. Jerez contesta que varen entrar un escrit demanant una pròrroga que ara
l'enginyer, el Sr. Mestre, està analitzant. Creu que la pròrroga que demanen és de
dos mesos. Dilluns tenen una reunió amb l'empresa perquè hi ha una part de
demora per culpa de l'Ajuntament ja que han considerat adient demanar permís a
tots els propietaris per penjar els fanals a les seves façanes.

El Sr. García comenta que no els consta que l'empresa faci responsable de res a
l'Ajuntament. Si es concedeix una pròrroga resulta que una obra que s'havia de
fer en dos mesos es farà en quatre o sis.

4. Demana si tenen coneixement sobre les festes que s'organitzen dins el pàrquing
del  Campet  des  Tren.  Voldria  saber  quin  és  el  tràmit  que  se  segueix  per
autoritzar-les i si són festes privades o organitzades per l'Ajuntament.

També pregunta si tenen constància que el pàrquing no té llicència d'activitats i
que existeixen dos informes desfavorables des de l'any 2006 i 2007 del tècnic
municipal. Pregunta també si li contestaran el recurs.

El Sr. Batle contesta que en principi estan fent feina amb l'enginyer municipal.
Ara que han retornat l'ús del pàrquing precisament per la llicència d'activitats.

Quant a les festes li consta que no són festes, sinó esdeveniments municipals
com un campionat de truc, un dinar de fires, etc. És un espai cobert que s'ha
utilitzat per esdeveniments o per organització de l'Ajuntament, i no per festes.

El Sr. García té constància que aquesta setmana s'ha celebrat una festa.

El Sr. Batle comenta que era d'una ONG del municipi que s'encarrega d'ajudar a
persones necessitades que va demanar l'espai  exterior,  però que el  Sr.  Devis
l'informa que per causes de mal temps es va fer a l'interior. Quant al recurs li
informa que quasi segur no li contestaran, optaran pel silenci administratiu, que
és una fórmula legal.

5. En relació amb la neteja varen presentar una moció de reprovació, reclamació,
etc.  Varen demanar  un  informe que  se'ls  va  entregar  amb els  papers.  Varen
presentar posteriorment un escrit  que està pendent de resposta però noten a
faltar una explicació de l'equip de govern en torn a un tema que han reclamat
durant mesos i una interpretació que faci l'equip de govern d'aquest informe. Fins
a dia d'avui no han rebut més que els papers i cap explicació. Demana quina
valoració fan de l'informe, quina reacció han tengut quan han vist aquest informe
si és que no el tenien abans i si coincideixen amb ells que era necessari posar
remei  a  l'actuació  de  la  neteja  a  Inca,  i  sobretot  si  poden  certificar  que  es
compleix el plec de condicions de l'empresa de neteja viària.

El  Sr.  Batle contesta que ja li  va dir  que efectivament han tengut una gestió
durant  els  dos  o  tres  primers  anys  bastant  acceptable  però  que  s'havia
desmillorat el darrer any. Ja li va confirmar que tenien la mateixa percepció. No ha
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llegit l'informe però li ha informat el seu regidor i ho ha llegit en premsa però creu
que  s'ha  d'analitzar  i  s'ha  d'actuar  en  aquelles  qüestions  que no  s'ajustin  al
compromís adquirit. Hi ha un plec de condicions i unes tasques que s'han de dur
a terme i evidentment les que no es fan o es compensen o s'abonen. En tot allò
que sigui incompliment s'hauran de prendre mesures.

El Sr. Garcia exposa que de la mateixa manera que comprenen que l'equip de
govern  és  qui  té  la  potestat  de  decidir,  haurien  de  comprendre  que  des  de
l'oposició només poden advertir de les coses que no funcionen. Els entristeix que
una cosa de la qual fa mesos que duen advertint que no funciona, al cap de vuit
mesos se'ls doni la raó. Li agradaria que resolguessin aquestes qüestions d'una
manera immediata, ja que no són beneficioses per al ciutadà.

El Sr. Batle explica que no pot actuar si no té els informes pertinents i l'auditoria
del servei de neteja marca unes pautes. El Sr. Mestre està revisant l'informe i el
plec de condicions i dirà quins són els incompliments i partint del seu informe
executaran o no. Li agradaria ser més eficaç i eficient però l'informe no el fa ell.

El Sr. Garcia comenta que hi ha un sistema molt senzill que és enviar un burofax
a l'empresa perquè això està brut i no pagar-li a final de mes perquè està brut. És
un sistema molt efectiu. Simplement ha d'haver voluntat i estar convençut que el
poble està brut.

El Sr. Batle diu que s'ha de millorar.

6. L'altre  dia  varen llegir  en premsa que la  Sra.  Sofía  va venir  a  un restaurant.
Suposen que era una visita privada i  els va cridar l'atenció que la premsa es
referís a les sabates de la Reina. Demana si ja han arribat les sabates de la Reina
que li varen demanar.

El Sr. Batle contesta que no, i que les visites privades per qüestió de seguretat no
se solen informar al primer responsable de la ciutat. Hauria estat encantat d'anar
a rebre-la i l'hauria convidat a sopar.

B) Grup municipal de MÉS per Inca

El Sr. Rodríguez formula els següents:

1. Li agradaria saber per quin motiu s'ha modificat la data d'inici de contractació de
la persona tècnica en formació que segons tenien entès s'havia d'incorporar dia 1
d'abril i finalment s'incorporarà dia 1 de juny.

El Sr. Batle suposa que és un tema de convocatòria pública.

2. En el gener de 2014 va sol·licitar per primera vegada la convocatòria del Consell
d'Acció  Social.  Ha  insistit  en  diverses  ocasions  perquè  es  convocàs  i  li  han
contestat en reiterades ocasions que era per una qüestió d'agenda. Li agradaria
saber com està l'agenda després d'un any i tres mesos.
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El  Sr.  Batle  contesta  que  no  han  estat  suficientment  diligents  a  convocar  el
Consell també per por que els diguessin que era un tema electoralista, però vist
l'interès del Sr. Caballero mirarà si abans d'acabar la legislatura la pot convocar.

3. Voldria saber quin és el protocol d'actuació de la Policia Local davant l'ocupació
d'un gual.

La Sra. Horrach contesta que li donarà la informació per escrit.

4. Referent a unes factures de SOREA sobre l'analítica de l'aigua que varen anar al
Ple per un pagament extrajudicial i  que varen quedar damunt la taula perquè
faltava un informe, varen fer una petició per escrit però no els han contestat.

El  Sr.  Aguilar  contesta  que  li  ho  requeriran  al  tècnic  però  que  ja  va  quedar
constància del que va passar al Ple, varen dir que ja reclamarien. Creu que ja va
quedar  bastant  clar  en el  Ple,  que l'oposició  estava totalment  en contra  i  va
demanar que es deixàs damunt la taula. Ara li sorprèn que li demanin sobre una
cosa de la qual varen fer cas als grups de l'oposició.

El Sr. Caballero diu que no les varen deixar totes damunt la taula. El Sr. Aguilar
diu que només la de SOREA.

El Sr. Caballero demana que consti en acta que el Sr. Aguilar no volia.

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