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A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca
(Illes Balears), essent les 19.30
hores del dia 28 de juliol de 2016,
es reuneix l’Ajuntament en ple, en
primera
convocatòria,
amb
convocatòria prèvia a l’efecte, per
tal
de
realitzar
la
sessió
extraordinària sota la Presidència
del Sr. Virgilio Moreno Sarrió, i amb
l’assistència dels regidors, Sra.
María del Carmen Osés Ramos, Sr.
Sebastián Oriol Díaz, Sr. Jaume
Tortella Cànaves, Sra. Antònia Maria
Sabater Martorell, Sra. María José
Fernández Molina, Sr. Antoni Peña
Mir, Sra. Rosa Maria Tarragó
Llobera, Sra. Margarida Horrach
Beltrán, Sr. Antonio Jesús Aguilar
Chicón, Sr. Félix Sánchez Díaz, Sr.
Antoni Rodríguez Mir, Sra. Alice
Weber,
Sr.
Gabriel
Frontera
Borrueco, Sr. Àngel García Bonafé,
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol,
Sr. Antelm Ferretjans Llompart, Sr.
Gori Ferrà Frau, Sra. Antonia
Triguero Salamanca.
NO ASSISTEiXEN:
Sr. Felip Jérez Montes
Actua com a secretari accidental el
Sr. Guillem Corró Truyol, qui dóna fe
de l’acte, i hi assisteixen la
interventora accidental Sra. Catalina
Pons Bestard i el tresorer municipal
Sr. Miquel Batle Vallori.

Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats
que hi ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE JUNY DE
2016
Els Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’Acta
esmentada.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de la sessió de data 28 de juliol de
2016, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 646 AL 747
DE 2016
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 646 al 747 de 2016.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA NÚM. 656, 702 I
735 DE L'AJUNTAMENT, I 39/2016 DE LA PRESIDÈNCIA DE L'IMAF,
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ DISPOSAT A L'ART. 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA
DE LES HISENDES LOCALS
Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 656, 702 i 735 de l’Ajuntament,
i 39/2016 de la Presidència de l’IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de
conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de data 25 de juliol de 2016:
“Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 28 de juliol de 2016 de les
Resolucions de Batlia contràries als esments efectuats.
L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada
per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local, estableix:
1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos
propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo
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de su actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por
razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el
Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la
citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación local.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per ser incloses en l'ordre del
dia.
AJUNTAMENT
Número Decret
656/2016
702/2016
735/2016

Data
17/06/2016
01/07/2016
12/07/2016

Observació
Factures
Factures
Factures

Documentació
(9 pàgines)
(4 pàgines)
(5 pàgines)

Data

Observació

Documentació

10/06/2016

Factures

(1 pàgina)

IMAF
Número
Resolució
39/2016
“
Intervé el Sr. Torres. Manifesta que vol que consti en acta allò mateix de cada Ple.
Comenta que en principi s’havia de posar molt d’ordre, s’havia de fer molta feina,
sobretot a nivell d’hisenda, i que pareixia que tenien la fórmula màgica per solucionar
tots els problemes de l'Ajuntament; això no obstant, veuen que passa un any i Ple
rere Ple els duen objeccions. Evidentment, ells entenen que compleixen, però
simplement vol que consti en acta aquesta manera d’actuar de l’actual equip de
govern.
El Sr. Batle es dirigeix al Sr. Torres per recordar-li que, en relació amb els esments
que es realitzen de part d’Intervenció en compliment de la llei, els varen dir que
durien a terme el dit compliment des del primer mes, en el primer Ple que se’ls van
dur aquestes observacions. Recorda que varen dir que, òbviament, no els hauria
agradat trobar-se aquesta situació, però sense cap dubte allò que han de fer és la
feina que estan fent, i des d’aquí vol donar l’enhorabona a tots i cada un dels
regidors de totes les àrees perquè s’estan esforçant al màxim a poder dur per bon
camí la seva tasca i sobretot la feina de contractació; al respecte esmenta que en
aquest ajuntament hi havia molt d’aspectes que no es contractaven, que no es duien
com marcava la legalitat, i que ara estan, evidentment, en el camí de portar totes i
cada una de les contractacions que s’han de dur a terme per a serveis, per
subministraments, etc. Manifesta que no repetiran tota la feina que s’està fent durant
els darrers quatre mesos en qüestió de contractacions, però que sí que és veritat
que hi ha departaments, com el d'Intervenció o el de Secretaria, que estan realitzant
una gran tasca per poder dur a terme i reconduir aquesta situació que estava
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provocada aquí a l'Ajuntament. Recalca que per això hi ha el compromís de tot
l’equip de govern amb aquests tres anys que resten de legislatura de posar ordre en
aquesta situació i regular el que s’havien trobat quant a contractació de serveis i
subministraments.
Els regidors se'n donen per assabentats.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR
FACTURES EXTRAJUDICIALS DE L'EXERCICI 2015 I ANTERIORS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
factures extrajudicials de l’exercici 2015 i anteriors, de data 21 de juliol de 2016, que
transcrit textualment diu:
“Assumpte: aprovació extrajudicial d’unes factures de l’exercici de 2015 i
anteriors de l’Ajuntament d’Inca
Atès l’arribada de factures dins l’any 2016 corresponents a l’any 2015 i anteriors de
tasques realitzades per l’Ajuntament d’Inca, que varen quedar fora del seu
corresponent pressupost, les quals s’adjunten a la següent proposta, en forma
d’annex una relació de les esmentades factures.
Examinat l’expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents
bàsicament a l’exercici de 2015 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l’article
60.2, en relació amb el 26.2. c), ambdós del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, i atès
l’informe de la Interventora actal. de la corporació, es proposa, previ Dictamen de la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda de data 21 de juliol de 2016, al Ple
de la Corporació l’adopció del següent Acord:
PRIMER.- Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures,
relacionades a l’expedient, corresponents a l’exercici de 2015 i anteriors, per un
import de 292.305,14 euros amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Inca per
l’exercici de 2016.
SEGON.- Aplicar les esmentades despeses a les partides de despeses del vigent
pressupost de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2016, d’acord amb l’aplicació
pressupostària suggerida en la relació de factures.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient als
interessos municipals.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE,
MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i cinc (5) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda per aprovar factures extrajudicials de l’exercici 2015 i anteriors.
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5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 1/2016
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la
modificació de les bases d’execució del pressupost núm. 1/2016, de data 21 de juliol
de 2016, que transcrit textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i
Món Rural celebrada el dia 21 de juliol de 2016, informa favorablement la següent
proposta de modificació de les bases d'execució núm. 1/2016 del Pressupost de
l'Ajuntament d'Inca de 2016.
Exp. Modificació de les bases d’execució núm. 1/2016
Pressupost. Exercici de 2016.
Virgilio Moreno Sarrió, batle d’aquesta corporació municipal, la incoació de l’expedient
de modificació de les bases d’execució núm. 1/2016 del Pressupost de l’Ajuntament
d’Inca de l’exercici de 2016.
MEMÒRIA
Vista la sol·licitud presentada pel regidor d'Hisenda amb referència a la inclusió d'una
partida ampliable d'ingressos 30400 i una partida ampliable de despeses 161.22699
quant a cada una d'elles al cànon de sanejament de l'aigua, que degut als canvis
normatius es considera un ingrés i una despesa pressupostàries s'ha de procedir a la
inclusió d'aquests apartat dins les bases d'execució del Pressupost General de
l'Ajuntament d'Inca.
Vista la sol·licitud presentada pel regidor de Cultura amb referència a la unificació en
una sola subvenció nominativa, de les dues subvencions establertes en les bases
d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca a la Unió Musical Inquera per
una millor economia procedimental i per una millor eficiència en l'assignació dels
recursos municipals.
Vista la sol·licitud del regidor de Joventut amb referència a la modificació de la
subvenció nominativa al Grup educatiu Ambiental, que passa d'un import de 20.000,00
euros a un import de 15.000,00 euros a causa d'un error en la inclusió de la quantia en
les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca.
PRIMER.- Introducció de l'apartat g) a la base 14.a, per incloure:
g) La partida del pressupost d'ingressos 30500 que recull els ingressos del cànon
de sanejament d'aigua amb la partida 161.22699 Sanejament, abastiment i
distribució d'aigua potable cànon d'aigua del pressupost de despeses.
SEGON.- Modificació de la base 45.b, per incloure:
Amb càrrec a la partida pressupostaria 330.48910.
NOM

NIF

Finalitat

IMPORT

Conveni amb Unió Musical Inquera

G07447378

Activitats duites a 66.071,30 €
terme a l’any
2016

TERCER.- .- Modificació de la base 45.b, per incloure:
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Amb càrrec a la partida pressupostaria 339.48912
NOM

NIF

Grup Educatiu Ambiental d’Inca i G07704950
Agrupació Musical Joventut Inca

Finalitat

IMPORT

Foment
a 15.000,00 €
l’educació
mediambiental i
col·laboració en
la protecció de la
naturalesa i els
seus
espais
naturals,
així
com l’aportació
musical a tots els
actes
tradicionals,
festes i demes
esdeveniments..
* Finançament
de les activitats
que dur a terme
a la Ciutat d’Inca
durant tot l’any
2016

DISPÒS:
Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de les bases d’execució del
Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per l’exercici de 2016.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE,
MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i cinc (5) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda per la modificació de les bases d’execució del pressupost núm.
1/2016.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
LES ASSOCIACIONS I ENTITATS MAJORS, I TERCERA EDAT
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a
l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per les
associacions i entitats majors, i tercera edat, que transcrit textualment diu:
“Vista la Providència de Batlia de data 4 de juliol de 2016 i de conformitat amb el
establert en la Llei General de Subvencions, 38/2003 i examinats els següents,
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ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal pel 2016 que contempla crèdit pressupostari per la línia
de subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: ASSOCIACIONS I ENTITATS DE MAJORS I DE LA TERCERA
EDAT D'INCA
2. Òrgans competents: Ple de la Corporació i Junta de Govern.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: ASSOCIACIONS I ENTITATS DE
MAJORS I DE LA TERCERA EDAT D'INCA.
4. Objectius i efectes pretesos: col·laboració en el desenvolupament d’activitats.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: de l'1 de gener de 2016 fins
dia 31 d’octubre de 2016.
6. Fonts de finançament: Recursos propis.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016 es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al
Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a
definitiu en data 26 de maig de 2016.
Amb data 5 de juliol es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 7.500,00 euros de la partida pressupostària
234.48907 del pressupost per a l'exercici 2016, practicant-se l'oportuna retenció de
crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les
mencions que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de
subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions,
l'atorgament de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per
òrgan competent per a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la
convocatòria, d'acord amb el disposat a l'article 34.1 de la Llei general de
subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei General de Subvencions, en relació
amb l'article 214.2 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Segons la Disposició Addicional 13a de la Llei General de Subvencions, la
competència per exercir el control financer de les subvencions concedides per les
corporacions locals i els organismes públics d'elles dependents correspondrà als
òrgans o funcionaris que tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de
les esmentades corporacions, que es refereixen als articles 215 i següents del Text
refós de la Llei d'hisendes locals.
Es pot entendre, que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de
Secretaria- Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'Interventor.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de
subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de Bases de Règim Local, així
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com l'article 18.3 de l'Ordenança General de Subvencions, correspon a l'Ajuntament
en Ple amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda l'aprovació de la
despesa.
Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l'aprovació i disposició
(AD) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de
AMIPAS ESCOLES per import de 7.500,00 euros, amb càrrec a la partida 234.48907
del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, practicant-se així mateix el
corresponent document comptable.
Vist l'Informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipals.
Vista la fiscalització favorable de l'Interventor municipal.
Per la qual cosa, d'acord amb allò establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple previ
Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 14 de juliol de 2016,
l'adopció dels següents
ACORDS
-

Primer.- Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de
subvencions ASSOCIACIONS I ENTITATS DE MAJORS I DE LA TERCERA
EDAT D'INCA que s'adjunten a l'Annex.

-

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

-

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) per import de
7.500,00 euros de la partida pressupostària 234.48907 del pressupost per a
l'exercici 2016, practicant-se l'oportuna autorització i disposició del crèdit a
l'esmentada partida.

-

Quart.- Que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE,
MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i cinc (5) vots d’abstenció
del grup municipal del Partit Popular
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de
subvencions per les associacions i entitats de majors i tercera edat..
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ERASMUS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
les bases reguladores de la convocatòria de subvencions Erasmus, que transcrit
textualment diu:
“Vista la Providència de Batlia de data 11 de juliol de 2016 i de conformitat amb el
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establert en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal pel 2016 que contempla crèdit pressupostari per la línia
de subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: ERASMUS+.
2. Òrgans competents: Ple i Junta de Govern.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: Estudiants inquers que hagin obtingut
una beca Erasmus+.
4. Objectius i efectes pretesos: Coadjuvar en les despeses generades pel
desplaçament.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: 1 de gener a 31 d'octubre de
2016.
6. Fonts de finançament: Recursos propis.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016 es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança General de Subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al
Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a
definitiu en data 26 de maig de 2016.
Amb data 14 de juliol es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 2.500,00 euros de la partida pressupostària
000.320.48918 del pressupost per a l'exercici 2016, practicant-se l'oportuna retenció
de crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les
mencions que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de
Subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP) .
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions,
l'atorgament de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per
òrgan competent per a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la
convocatòria, d'acord amb el disposat a l'article 34.1 de la Llei general de
subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació
amb l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la
competència per exercir el control financer de les subvencions concedides per les
corporacions locals i els organismes públics d'elles dependents correspondrà als
òrgans o funcionaris que tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de
les esmentades corporacions, que es refereixen els articles 215 i següents del Text
refós de la Llei d'hisendes locals.
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de
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Secretaria-Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'Interventor.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de
Subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així
com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon a l'Ajuntament
en Ple amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda l'aprovació de la
despesa.
Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l'aprovació i disposició
(AD) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de
ERASMUS+ per import de 2.500,00 euros, amb càrrec a la partida 000.320.48918
del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, practicant-se així mateix el
corresponent document comptable.
Vist l'Informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipals.
Vista la fiscalització favorable de la Interventora actal.
Per la qual cosa, d'acord amb allò establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple previ
Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 21 de juliol, l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de
subvencions ERASMUS+ que s'adjunten com a annex.
Segon.- Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta
proposta.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) per import de
2.500,00 de la partida pressupostària 000.320.48918 del pressupost per a l'exercici
2016, practicant-se l'oportuna autorització i disposició del crèdit a l'esmentada
partida.
Quart.- Que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda per la l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de
subvencions ERASMUS+.
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8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
AMIPA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a AMIPA, que transcrit
textualment diu:
“Vista la Providència de Batlia de data 11 de juliol de 2016 i de conformitat amb el
establert en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal pel 2016 que contempla crèdit pressupostari per la línia
de subvenció que a continuació es descriu:
1.
2.
3.
4.
5.

Denominació: AMIPA ESCOLES.
Òrgans competents: Ple de la Corporació i Junta de Govern.
Sector a què es dirigeixen els ajuts: AMIPA.
Objectius i efectes pretesos: col·laboració en el desenvolupament d’activitats.
Terminis necessaris per a la seva consecució: de l'1 de gener de 2016 fins dia
31 d’octubre de 2016.
6. Fonts de finançament: recursos propis.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016 es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al
Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a
definitiu en data 26 de maig de 2016.
Amb data 14 de juliol es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 6.000,00 euros de la partida pressupostària
000.320.48909 del pressupost per a l'exercici 2016, practicant-se l'oportuna retenció
de crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les
mencions que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei General de
Subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP) .
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions,
l'atorgament de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per
òrgan competent per a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la
convocatòria, d'acord amb el disposat a l'article 34.1 de la Llei general de
subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació
amb l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la
competència per exercir el control financer de les subvencions concedides per les
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corporacions locals i els organismes públics d'elles dependents correspondrà als
òrgans o funcionaris que tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de
les esmentades corporacions, que es refereixen els articles 215 i següents del Text
refós de la Llei d'hisendes locals.
Es pot entendre, que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de
Secretaria-Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i 34.1 de la Llei General
de Subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de Bases de Règim Local,
així com l'article 18.3 de l'Ordenança General de Subvencions, correspon a
l'Ajuntament en Ple previ Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda l'aprovació
de la despesa.
Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l'aprovació i disposició
(AD) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de
AMIPA ESCOLES per import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida
000.320.48909 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, i es practica així
mateix el corresponent document comptable.
Vist l'Informe favorable de la Intervenció i la Secretaria municipals.
Vista la fiscalització favorable de la Interventora accidental.
Per la qual cosa, d'acord amb allò establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple previ
Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 21 de juliol de 2016,
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de
subvencions AMIPA ESCOLES que s'adjunten a l'annex.
Segon.- Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta
proposta.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) per import de 6.000,00
euros de la partida pressupostària 000.320.48909 del pressupost per a l'exercici
2016, practicant-se l'oportuna autorització i disposició del crèdit a l'esmentada
partida.
Quart.- Que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda per la l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de
subvencions per a AMIPA.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR EL
PLA DE RESIDUS MUNICIPAL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
el pla de residus municipal, de data 21 de juliol de 2016, que transcrit textualment
diu:
”El Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de l'Illa de Mallorca, en
el seu art. 5.1 lletra s), s'estableix que correspon als municipis disposar d'un Pla
municipal de Gestió de Residus en aquells municipis de 5.000 habitants de població
mitjana anual.
Amb la finalitat de disposar d'aquest Pla en data de 14 d'octubre de 2015 la Junta de
Govern va adjudicar a l'empresa Gram Illes Balears la redacció del Pla de Residus
Municipal d'Inca.
Una vegada redactat aquest Pla i exposat al públic, procedeix la seva aprovació pel
Ple Municipal, per la qual cosa es sotmet a la consideració del Ple de l'Ajuntament la
següent PROPOSTA D'ACORD:
Aprovar el Pla de Residus del Municipi d'Inca que s'adjunta a aquest Dictamen.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda per aprovar el pla de residus municipal.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER INICIAR
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS I EL SEU
TRANSPORT
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per iniciar
l’expedient de contractació de la recollida de residus i el seu transport, de data 21 de
juliol de 2016, que transcrita textualment diu:
“A la vista del que disposa l'art. 5.1 lletra s) del Pla Director Sectorial per a la Gestió
de Residus Urbans de l'Illa de Mallorca, l'Ajuntament d'Inca va encarregar la
redacció del pla de residus municipal, el qual va ser presentat en data de 30 de març
de 2016.
Per altra banda, i davant la finalització del anterior contracte de recollida de residus,
ara en pròrroga fins a la nova adjudicació, i de la finalització del contracte de
recollida selectiva de les fraccions de paper, cartó, vidre i envasos lleugers el proper
31 de desembre de 2016, es va encarregar la redacció de la documentació
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necessària per el inici del expedient de contractació, tenint ja present el pla municipal
de residus.
Vist el estudi econòmic, plec de prescripcions tècniques i plec de condicions
economicoadministratives redactats per l'empresa consultora Gram (contractada en
aquests efectes) i pels serveis tècnics municipals, per procedir a la contractació per
la concessió del servei públic de recollida domiciliaria de residus del terme municipal
d'Inca i el seu transport.
Vist el informe del enginyer tècnic municipal en el que, entre altres aspectes,
supervisa favorablement el estudi econòmic i el plec de prescripcions tècniques.
Vist l’informe conjunt favorable elaborat pel secretari i l’interventor municipal.
Considerant que el servei de recollida de residus és un servei de prestació
obligatòria pel municipi (art. 26.1.a) de la Llei de bases de règim local) i que
l'Ajuntament no disposa de medis propis material i humans per poder prestar el
servei, es fa necessària aquesta contractació mitjançant concessió de serveis
públics.
La Comissió Informativa d'Hisenda a la seva sessió de dia 21 de juliol de 2016 va
acordar elevar a la consideració del ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1r.- Aprovar el estudi econòmic, el plec de prescripcions tècniques i el plec de
clàusules administratives particulars per la contractació de la concessió del servei
públic de recollida domiciliaria de residus del terme municipal d'Inca i el seu
transport.
2n.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa per l'any 2016 amb
càrrec a la partida pressupostària 00.162.22722 del vigent pressupost municipal i
incorporar en els futurs pressuposts municipals fins l'any 2024, inclòs, la quantitat
anual de 1.966.047,15.- euros o la que resulti adjudicada.
3r. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant concurs amb
procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de conformitat amb els
plecs de condicions economicoadministratives particulars que s’aproven en aquest
acte.
4t.- Exposar al públic el plec de condicions economicoadministratives durant el
termini de deu dies naturals per a la presentació de reclamacions, de conformitat
amb el que disposa l’art 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
5è.- En el cas que no es presentin al·legacions al plec, publicar aquesta licitació,
sense més tràmits, en el Diari de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l'Estat i en
el perfil del contractista, talment com es detalla en el plec de condicions.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE,
MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i cinc (5) vots en contra
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del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda per iniciar l’expedient de contractació de la recollida de residus i
el seu transport.
11. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER INCOAR
L’EXPEDIENT DE NOMENAMENT DE FILL IL·LUSTRE DE LA CIUTAT D’INCA AL
SR. SEBASTIÀ GARCIA PALOU
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per incoar
l’expedient de nomenament de Fill Il·lustre de la ciutat d’inca al Sr. Sebastià García
Palou, de data 22 de juliol de 2016, que transcrit textualment diu:
“Vista la proposta presentada per la Fundació Cultural Es Convent per tal de tramitar la
incoació de l'expedient de nomenament de Fill Il·lustre al Sr. Sebastià Garcias Palou,
canonge inquer, que textualment diu:
'Ramon Llull, savi universal de les nostres lletres, és l'epicentre aquest 2016 d'una
de les efemèrides més importants que se celebraran enguany a la nostra illa: el setè
aniversari de la seva mort (1315/16-2015/16) és el pretext de molts actes culturals i
artístics en honor a la seva figura i obra.
Ramon Llull va visitar els principals centres de poder d'Europa per demanar la
fundació de centres de formació per a missioners i amb aquest esperit, que parteix
de Miramar el 1276, va creure amb la fascinació de redactar el millor llibre del món
L'Ars Magna i arribar a totes les cultures i religions.
La seva importància és cabdal, sobrepassa Mallorca i arriba a moltes institucions
d'arreu del món, set segles després de la seva desaparició. Una de les personalitats
que més ha contribuït a estudiar la figura de Ramon Llull és l'inquer Sebastià Garcias
Palou (Inca, 1908-1993) qui, des d'un rigor científic i amb un esperit divulgador,
fundà revistes (Estudios Lulianos, 1957-1987) i organitzà congressos internacionals
(Formentor-1960-; Miramar-1976) i
organitzà
congressos internacionals
(Formentor-1960-; Miramar-1976) amb la participació de desenes de medievalistes
de tot el món, per a donar a conèixer Llull, internacionalment.
No debades hem d'informar l'Ajuntament d'Inca que partim d'uns antecedents per al
nomenament de Fill Il·lustre de Garcias Palou que es remunten el dia 23 d'octubre
de 1990. L'aleshores bisbe de Mallorca, Monsenyor Teodor Úbeda, remetia una carta
de contestació a la petició realitzada per la Sra. Joan Maria Coll Beltran, regidora de
Cultura de l'Ajuntament d'Inca, en la qual manifestava la plena conformitat de la
diòcesi de Mallorca per a la proclamació de la màxima distinció institucional per a un
inquer com Garcias Palou.
Un dia després, el 24 d'octubre de 1990, el catedràtic de Filosofia a l'Institut Ramon
Llull de Palma i especialista en Història del Pensament a les Illes Balears de
reconegut prestigi, el valldemossí Sebastià Trias Mercant, remetia a l'Ajuntament, en
qualitat de rector de la Maloricensis Schola Lullistica, un informe elaborat amb la vida
i obra del canonge inquer.
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En el citat informe, el professor Trias inicia l'exposició de motius amb els termes
següents, els quals volem ressaltar en aquest escrit: 'Coincideixen tots els experts
lul·listes espanyols i estrangers en assenyalar que Sebastià Garcias Palou és el qui
més ha fet durant els darrers trenta-cinc anys per a la Causa de Ramon Llull, no
solament per haver aportat llum sobre molts d'aspectes obscurs del món de Llull,
sinó també per haver creat un centre d'investigació i irradiació científica.'
Ara, seguint l'ànima de les paraules de reconeixement del professor Trias citades
anteriorment en virtut de les facultats de Garcias Palou, la Santa Seu, gràcies a
l'ingent feina realitzada aquests darrers cinc anys pel postulador de la Causa de
Ramon Llull Mn. Gabriel Ramis Miquel, Ramon Llull es pot convertir en Sant i Doctor
de l'Església catòlica.
La Fundació Cultural Es Convent, amb l'esperit d'instar l'Ajuntament d'Inca a honorar
i enaltir la figura del canonge inquer Sebastià Garcias Palou, proposa al Sr. Batle i tot
el consistori que forma la Casa del Poble l'estudi de la tramitació per iniciar
l'expedient de Fill Il·lustre d'una personalitat reconeguda mundialment a favor de la
Causa Lul·liana.'
Vist l'article 20 del vigent Reglament municipal de protocol, honors, distincions i premis,
que diu textualment:
'Article 20. Iniciació
Els nomenaments honorífics prevists en aquest títol requeriran, per a la seva
concessió, la tramitació prèvia d'un expedient administratiu, la instrucció del qual
servirà per a determinar, justificar i fonamentar la concurrència dels mèrits o
circumstàncies en el candidat o candidata proposats per a ser beneficiaris d'aquests.
Per decret del batle, per pròpia iniciativa, qualsevol entitat o corporació, un col·lectiu de
persones, com també qualsevol regidor o grup de regidors d'aquest Ajuntament,
podran formular proposta raonada d'incoació d'expedient per a la proclamació de Fill o
Filla Il⋅lustre o Fill Adoptiu o Filla Adoptiva, o per a la concessió de la Medalla de la
Ciutat d'Inca.
L'acord d'incoació d'expedient haurà de ser adoptat, perquè sigui vàlid, per les tres
quartes parts dels membres de la corporació.
Així mateix, l’acord haurà d’incloure el nomenament d’un regidor/a que actuarà com a
instructor/a ponent i d’un altre/a que actuarà com a fiscal.
Actuarà de secretari/ària el de la corporació o el funcionari/ària d'aquesta corporació en
qui delegui aquesta funció.'
La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports, en sessió del dia 16
d’abril de 2002, acorda elevar a la consideració del Ple les PROPOSTES D'ACORD
següents:
1. Incoar i iniciar expedient per al nomenament de Fill Il·lustre de la ciutat d'Inca
del canonge inquer Sebastià Garcias Palou.
2. Nomenar el regidor Sr. Gori Ferrà Frau, del grup municipal de Proposta per
15

les Illes, ponent, i el regidor Sr. Antoni Rodríguez Mir, del grup municipal de MÉS
per Inca, fiscal en el esmentat expedient.
3. Tramitar l'expedient de conformitat amb el que disposa el Reglament
municipal de protocol, honors, distincions i premis, després de la qual cosa serà
elevat al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva.
4. Nomenar com a instructor de l’expedient el regidor Sr. Gori Ferrà Frau,
regidor d'Esports, i, com a secretària, la Sra. Margalida Adrover Cabrera, tècnica
de Cultura i Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Inca.
5. Publicar, de conformitat amb el que disposa l'article 15.1 del Reglament, els
presents acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, a dos diaris de
la Comunitat i en el setmanari Dijous, perquè puguin personar-se en l'expedient
totes aquelles persones interessades.
Aquest és el parer de la Comissió Informativa; això no obstant, el Ple de l'Ajuntament
acordarà el que consideri més adient per als interessos municipals.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa de Cultura per incoar l’expedient de nomenament de Fill Il·lustre de la
Ciutat d’Inca al Sr. Sebastià Garcías Palou.
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA SOBRE LA SUBSTITUCIÓ
TEMPORAL I EL DRET A VOT DELS REPRESENTANTS ELECTES MUNICIPALS
EN SITUACIÓ DE BAIXA PER MATERNITAT, PATERNITAT O MALALTIA GREU
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la
seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).
Els reunits consideren la moció del grup municipal MÉS PER INCA sobre la
substitució temporal i el dret a vot dels representants electes municipals que es
trobin en situació de baixa per maternitat, paternitat o malaltia greu, de data 25 de
juliol de 2016, que transcrita textualment diu:

“El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral
amb la familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de
baixa maternal o paternal o per malaltia greu, no pot accedir al seu espai de treball
de manera temporal i perd la capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens
municipals i, per tant, també es perd la representativitat que aquest regidor o
regidora comporta i per a la qual va ser escollit o escollida.
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat
Efectiva de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin
la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes.
Segons la Disposició Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords
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necessaris per iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat
de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes.
A aquests efectes, tant el Parlament de les Illes Balears com el Congrés dels
Diputats i el Senat, han aprovat modificacions al reglament de les seves respectives
cambres per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat, possibilitant la participació a les
sessions plenàries de manera no presencial i l’exercici del vot per via telemàtica. Als
Ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, creant-se així un greuge comparatiu
entre els diferents òrgans de govern democràtic.
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació
no poden votar als plens municipals ni desenvolupar la seva tasca sense que això
representi un perjudici a la seva vida familiar o un risc per la seva salut.
Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat
de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3
maneres de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec
electe pel següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena
representativitat institucional. La segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals
com a eines per suplir la presència dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la
tercera i última, delegar el vot en una altra persona del consistori.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció del següents
ACORDS
1.- El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l’Estat que promogui els canvis
legislatius necessaris que possibilitin la delegació de vot en els casos de baixes per
maternitat, paternitat o malalties greus dels i les electes en les administracions locals
o la possibilitat de vot telemàtic, posant els mecanismes per fer-ho efectiu.
2.- L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l’Estat que promogui els canvis legislatius
necessaris que possibilitin la substitució del càrrec electe que causa baixa pel
següent en la llista de manera temporal quan les baixes hagin de ser superiors a un
mes.
3.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals,
seguidament se sotmet a votació la Moció del grup MÉS PER INCA sobre la
substitució temporal i el dret a vot dels representants electes municipals que es
trobin en situació de baixa per maternitat, paternitat o malaltia greu: quinze (15) vots
a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Partit Popular i MÉS per Inca, i cinc
(5) vots d’abstenció del grup municipal d'Independents d'Inca i Proposta per les Illes.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal MÉS
PER INCA sobre la substitució temporal i el dret a vot dels representants electes
municipals que es trobin en situació de baixa per maternitat, paternitat o malaltia
greu.
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13. MOCIONS URGENTS
A. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA RELATIVA A LA
SUBVENCIÓ DE PROJECTES D’ENTITATS VEÏNALS DE LA CIUTAT D’INCA
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència del Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda relatiu a
subvenció de projectes d’entitats veïnals de la ciutat d’Inca, de data 15 de juliol de
2016, la qual transcrita textualment diu:
“Vista la Providència de Batlia de data 17 de juny de 2016 i de conformitat amb allò
establert a la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal per al 2016, que contempla crèdit pressupostari per a la
línia de subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: Projectes d'entitats Veïnals de la Ciutat d'Inca
2. Òrgans competents: Quant a l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta
subvenció correspon a l'Ajuntament en Ple. Quant a l'aprovació de
l'atorgament de la subvenció correspon a la Junta de Govern, amb informe
previ de la Comissió Avaluadora.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: entitats veïnals.
4. Objectius i efectes pretesos: promocionar les activitats a les entitats veïnals
pel foment de la participació ciutadana, cobrint aquelles despeses derivades
de les activitats realitzades i per la celebració de les festes de barriada.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 1 i el 15 de
setembre de 2016 ambdós inclusius s'haurà de sol·licitar la concessió de la
subvenció. Posteriorment, entre els dies 2 i 16 de novembre de 2016 s'haurà
de justificar la subvenció.
6. Fonts de finançament: ordinari.
7. Pla d'acció: de 1 de gener a 31 d'octubre de 2016.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al
Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a
definitiu en data 26 de maig de 2016.
Amb data 13 de juliol es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 10.000 euros de la partida pressupostària
924-48917 del pressupost per a l'exercici 2016, i es practicà l'oportuna retenció de
crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les
mencions que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de
subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
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D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions,
l'atorgament de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per
òrgan competent per a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la
convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1 de la Llei general de
subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació
amb l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la
competència per exercir el control financer de les subvencions concedides per les
corporacions locals i els organismes públics d'elles dependents correspondrà als
òrgans o funcionaris que tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de
les esmentades corporacions, que es refereixen als articles 215 i següents del Text
refós de la Llei d'hisendes locals.
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de
Secretaria-Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de
subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així
com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la
corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'aprovació
de la despesa.
Vista la qual cosa es proposa l'aprovació i disposició (AD) de la despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Projectes d'entitats
Veïnals de la Ciutat d'Inca per import de 10.000 euros, amb càrrec a la partida
924-48917 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, i es practicarà així mateix
el corresponent document comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria municipals.
Vista la fiscalització favorable de l'Interventor municipal.
D'acord amb allò establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, en
relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el Dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda de data 14 de juliol de 2016 l'adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions
en matèria de Projectes d'Entitats Veïnals de la Ciutat d'Inca que s'adjunten com
Annex.
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Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta
proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) per import de 10.000
euros de la partida pressupostària 924-48917 del pressupost per a l'exercici 2016; es
practicarà l'oportuna autorització i disposició del crèdit a l'esmentada partida.
Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE,
MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i cinc (5) vots d’abstenció
del grup municipal del Partit Popular
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el dictamen de la Comissió
informativa d’Hisenda en relació a la subvenció de Projectes d’entitats veïnals de la
Ciutat d’inca
B. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA RELATIVA A LA
SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL SUBSTITUTORI
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència del Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda relativa
subvenció de llibres de text i material substitutori, la qual transcrita textualment diu:
“Vista la Providència de Batlia de data 26 de juliol de 2016 i de conformitat amb allò
establert a la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal per al 2016, que contempla crèdit pressupostari per a la
línia de subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: SUBVENCIONS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL
SUBSTITUTORI.
2. Òrgans competents: Ple de la corporació i Junta de Govern.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: famílies d’Inca.
4. Objectius i efectes pretesos: coadjuvar en les despeses dels llibres de text i
material substitutori.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: els establerts a les bases.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al
Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a
definitiu en data 26 de maig de 2016.
Amb data 28 de juliol es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 60.000 euros de la partida pressupostària
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000.320.48908 del pressupost per a l'exercici 2016, i es practicà l'oportuna retenció
de crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les
mencions que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de
subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions,
l'atorgament de la subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per
òrgan competent per a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la
convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1 de la Llei general de
subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació
amb l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la
competència per exercir el control financer de les subvencions concedides per les
corporacions locals i els organismes públics d'elles dependents correspondrà als
òrgans o funcionaris que tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de
les esmentades corporacions, que es refereixen als articles 215 i següents del Text
refós de la Llei d'hisendes locals.
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de
Secretaria-Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de
subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així
com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la
corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'aprovació
de la despesa.
Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l’aprovació i
disposició (AD) de la despesa corresponent a l’atorgament de subvencions en
matèria de Llibres de Text i material substitutori, per import de 60.000 euros, amb
càrrec a la partida 000.320.48908 del Pressupost Municipal per a l’exercici 2016, i es
practicarà així mateix el corresponent document comptable.
Vist l’informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d’acord amb allò
establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, en relació amb l’article
23 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es proposa a
l’Ajuntament en Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda de
data 28 de juliol de 2016, l’adopció dels següents
ACORDS

21

Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions
de Llibres de Text i material substitutori que s’adjunten a l’annex.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta
proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) per import de 60.000
euros de la partida pressupostària 000.320.48908 del pressupost per a l'exercici
2016; es practicarà l'oportuna autorització i disposició del crèdit a l'esmentada
partida.
Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació el Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
informativa d’Hisenda en relació amb la subvenció de llibres de text i material
substitutori.
C. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L’ELECCIÓ DE LES FESTES LOCALS
DE L’ANY 2017
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta de la Batlia i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se
sotmet a votació la Proposta de la Batlia esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la proposta de la Batlia en relació
amb l’elecció de les festes locals de l’any 2017.
D. MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT D’INCA INICIÏ EL PROCEDIMENT PER
DECLARAR EL DIJOUS BO COM A FIRA D’INTERÈS TURÍSTIC
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal Partit Popular relativa a que
l’Ajuntament d’Inca inicií el procediment per declarar el Dijous bo com a fira d’interès
turístic, de data 27 de juliol de 2016, i que transcrita textualment diu:
”Entenem que no té sentit en el plenari explicar què suposa a nivell cultural,
econòmic i social la Fira del Dijous Bo, per a la ciutat d’Inca, perquè per tots és
conegut i reconegut. Dins els mitjans de comunicació l’han rebatejat com a “Fira de
les Fires” i és dins el calendari mallorquí una fita important dins tota l’illa.
El Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en
matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del
Govern de les Illes Balears i de regulació i classificació de les empreses i dels
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establiments turístics desenvolupant la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les
Illes Balears, en el seu article 29, estableix: 'que es poden declarar de interès turístic
les fires, itineraris, rutes, publicacions, esdeveniments, festes locals o regionals, les
tradicions o qualsevol altre recurs turístic.'
Els requisits o condicions per dur a terme la declaració en el cas de les fires són:
-

Antiguitat superior als 10 anys.
Especial repercussió dins els mitjans de comunicació.
Especial també, seguiment social.
I una diferenciació respecte a altres esdeveniments similars.

Entenem que tots aquests requisits es compleixen sobradament pel Dijous Bo i
apostam per fer les passes necessàries per aconseguir aquesta distinció.
El mateix decret regula els efectes de la declaració que entenem són beneficiosos
per la nostra fira, com ara són:
-

Dret a exhibir el distintiu de la declaració com a Fira d’Interès Turístic.
Tenir preferència dins la promoció turística que duen a terme les diferents
administracions.
Dret a que es valori aquesta condició a l’hora de rebre subvencions
convocades a tal efecte.

Per altra banda, les obligacions a que ens compromet la legislació una vegada ens
hagin atorgat aquesta distinció, pensam que són beneficioses pel mateix 'Dijous Bo',
donat que suposen:
- Mantenir-se fidels als trets específics i tradicionals de la fira.
- Millorar la seva promoció.
- Fer tot el possible per apostar per la millora de la qualitat.
ACORDS
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular d’Inca proposa al ple l’adopció dels
següents acords:
1.- Instar a totes les administracions a les que pertoqui la declaració de la Fira del
Dijous Bo com a fira d’Interès Turístic.
2.- Crear una comissió que analitzi el Decret 20/2015, de 17 d’abril, i proposi tots els
recursos turístics dels que disposi la nostra ciutat i siguin susceptibles de rebre la
mateixa distinció per sol·licitar-la i contribuir així a la seva promoció.”
Intervé el Sr. García. Comenta que li hagués agradat que aquesta moció fos
Institucional.
El Sr. Torres manifesta que per la seva part no hi té cap inconvenient.
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Finalitzades les intervencions dels grups polítics, es passa a votar l’esmena
proposada consistent en que aquesta moció sigui una declaració institucional i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Seguidament se sotmet a votació la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la declaració institucional per
declarar el Dijous Bo com a fira d’interès turístic.
14. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les
vint-i-tres hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.
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