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PRESIDENT:
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS:
Sra. María del Carmen Osés Ramos 
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. María José Fernández Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 
Sra. Margarida Horrach Beltrán 
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón 
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

TRESORER:
No hi assisteix.

A la sala de sessions de la casa consistorial de
l’Ajuntament  d’Inca  (Illes  Balears),  essent  les
19.37 hores del dia 8 de setembre 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,  Sr.  Rafael  Torres Gómez, Sr.  Felipe
Jerez Montes, Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera,
Sra.  Margarida  Horrach  Beltrán,  Sr.  Antonio
Jesús Aguilar Chicón, Sr. Antoni Rodríguez Mir,
Sra. Alice Weber, Sr. Gabriel Frontera Borrueco,
Sr. Àngel García Bonafè, Sra. Maria Francisca
Barceló Truyol, Sr. Antelm Ferretjans Llompart,
Sr.  Gori  Ferrà  Frau,  Sra.  Antonia  Triguero
Salamanca.

Actua com a secretari accidental el Sr. Guillem
Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte. Hi assisteix
l'interventor Sr. Antoni Cànaves Reynés.
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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.

1. Aprovació de l'Acta de la sessió anterior de data 28 de juliol de 2016

S'aprova per unanimitat (20) amb la següent rectificació:

A la pàgina marcada amb el núm. 7, a on diu AMIPA ESCOLES, ha de dir ASSOCIACIONS I ENTITATS DE
MAJORS I DE LA TERCERA EDAT D'INCA.

2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 748 al 906 de 2016

Es dóna compte dels decrets esmentats.

Els assistents se'n donen per assabentats.

3. Dació de compte de les resolucions de la Batlia núm. 798 i 906 de l'Ajuntament i 49/2016 de la
Presidència del 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. 798 i 906 de l'Ajuntament i 49/2016 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, del següent contingut literal:

“Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 8 de setembre de 2016 de les resolucions de Batlia
contràries als esments efectuats.

L'article  218  del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix:

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 de su actuación.

1. 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.

2. 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 a l'ordre del dia.
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AJUNTAMENT
Número Decret Data Observació Documentació

2016000798 1/08/2016 Factures (7 pàgines)
2016000906 25/08/2016 Factures (5 pàgines)

IMAF
Número Resolució Data Observació Documentació

49/2016 15/07/2016 Factures (1 pàgina)

Inca, 5 de setembre de 2016. L'interventor, Antoni Cànaves Reynés.”

Els assistents se'n donen per assabentats.

4. Dació de compte de l'estat d'execució del pressupost a 31 de juliol de 2016

Es dóna compte de l'estat d'execució del pressupost a 31 de juliol de 2016, del següent contingut literal:

“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, Batle-President de l’Ajuntament d’Inca, en compliment del que estableix l’article
207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i la Base 6ª de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2015; presenta i dóna
compte de l’estat d’execució del pressupost de despeses i ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms.

Relació de documents que es presenten:

Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a 31 de
juliol de 2016.

Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a 31 de juliol
de 2016.

Estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data 31 de juliol de 2016. Inca, 16
d'agost de 2016.”

Els assistents se'n donen per assabentats.

5. Dació de compte de la comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda de l'execució trimestral i
del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2016

Es dóna compte de la comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda de l'execució trimestral i del període mitjà
de pagament corresponent al segon trimestre de 2016, del següent contingut literal:

“Sr.  Virgilio  Moreno  Sarrió,  batle  president  de  l'Ajuntament  d'Inca,  es  dóna  compte  de  la  comunicació
realitzada al Ministeri  d'Hisenda i  Administracions Públiques de l'execució trimestral i  del període mitjà de
pagament  corresponent  al  segon  trimestre  de  2016,  de  conformitat  amb  l'Ordre  HAP/2015/2012,  de  1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de remissió d'informació previstes a la Llei 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst a la disposició
transitòria única del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, on es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques. Inca, 16 d'agost de 2016.”

Els assistents se'n donen per assabentats.

S'acorda el debat conjunt dels punts núm. 6, 7, 8 i 9.

6. Dictamen de  la  Comissió Informativa  d'Hisenda per  a  la  modificació  de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre béns immobles

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per a la modificació de l'Ordenança
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fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, de data 25 d'agost de 2016, el qual transcrit textualment
diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT, MEDI AMBIENT I
MON RURAL

Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural en la sessió
celebrada en data 1 de setembre de 2016, es va dictaminar favorablement el següent informe-proposta:

"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària,
en relació amb la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Mitjançant Providència de data 28 de juliol  de 2016 el batle de la corporació va incoar la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles a l'Ajuntament d'Inca.

L'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles va ser aprovada pel Ple de la corporació
celebrat en data 3 de setembre de 2015 i va ser publicada en el BOIB núm. 185 de data 22 de desembre de
2015.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va emetre Informe de fiscalització del compte general de
l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'any 2010, i va constatar que l'ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre béns immobles, establia 'subvencions', sense que estiguin previstes aquestes bonificacions en l'article
74 del TRLRHL.

En  aquest  sentit,  el  Tribunal  de  Comptes  va  procedir  a  l'obertura  d'unes  diligències  preliminars  per
l'establiment de bonificacions que no estaven previstes legalment.  

De conformitat amb l'establert a l'article 9.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix:

'No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales'.

En conseqüència, a la vista de tot l'exposat, s'ha de procedir a modificar l'Ordenança reguladora de l'impost
sobre béns immobles,  a l'efecte de donar compliment  a les directrius de la  Sindicatura de Comptes i  el
Tribunal de Comptes i procedir a establir únicament les bonificacions que estiguin previstes a l'article 74 del
TRLHL.

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, preveu en els seus articles 16 a 19 el procediment per a la modificació de les ordenances fiscals.

D'acord amb el que disposen els articles 17 del TRLRHL i l'article 47 de la LRBRL, el procediment a seguir per
la modificació de l'Ordenança fiscal és aquell que es descriu a continuació:

Primer.- Aprovació provisional pel Ple de la corporació per majoria simple.

Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança, per un termini de trenta
dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les
Illes  Balears,  dintre  dels  quals  les  persones  interessades  podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les
reclamacions oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se
altre acord.

Quart.-  Els  acords  definitius  a  què  es  refereix  l'apartat  anterior,  incloent  els  provisionals  elevats
automàticament a tal categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions hauran de ser
publicades al butlletí oficial de la província o, si escau, de la comunitat autònoma uniprovincial, sense que
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entri en vigor fins que s'hagi duit a terme la publicació dita.

Per tot el que s'ha exposat, la tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària,
amb informe previ de la Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar amb el
dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els
següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  l'impost  sobre  béns
immobles, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L' IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

CONCEPTE

CAPÍTOL I

Disposició general

ARTICLE 1

Conformement al que preveu l’article 59.1 en relació amb l'article 15.2, de l'RD legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d’Inca estableix i exigirà
l'impost sobre béns immobles com a tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles,
regulat pels articles 60 i següents de l'esmentat text refós.

CAPÍTOL II

Fet imposable

Article 2  

1. Constitueix el fet imposable de l’ impost la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i
urbans, i sobre els immobles de característiques especials:

a)  D’una concessió  administrativa  sobre els  propis  béns immobles o sobre els  serveis  públics als  quals
estiguin afectes.

b) D’un dret real de superfície.

c) D’un dret real d’usdefruit.

d) D’un dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per l’ordre que s'hi
estableix determinarà la no subjecció del l'immoble urbà o rústic a les restants modalitats previstes en aquest
apartat.

Als immobles de característiques especials s'hi aplica aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de
concessió que poden recaure sobre l'immoble no exhaureixen la seva extensió superficial, supòsit en el qual
també es realitza  el  fet  imposable  pel  dret  de propietat  sobre la  part  de l'immoble no afectada per  una
concessió.

Article 3

1. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, béns immobles urbans i béns
immobles  de  característiques  especials  els  definits  com a  tals  en  les  normes  reguladores  del  cadastre
immobiliari.

Als exclusius efectes cadastrals, té la consideració de bé immoble la parcel·la o porció de sòl d’una mateixa
naturalesa, enclavada en un terme municipal i tancada per una línia poligonal que delimita, a aquests efectes,
l’àmbit espacial del dret de propietat d’un propietari o de diversos proindivís i, si escau, les construccions
emplaçades en aquest àmbit, qualsevol qui sigui el seu propietari, i amb independència d’altres drets que
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recaiguin sobre l'immoble. Tindran també la consideració de béns immobles: 

a) Els diferents elements privatius dels edificis que siguin susceptibles d’aprofitament independent, sotmesos
al  règim  especial  de  propietat  horitzontal,  així  com el  conjunt  constituït  per  diferents  elements  privatius
mútuament vinculats i adquirits en unitat d’acte i, en les condicions que reglamentàriament es determinin, els
trasters  i  les  places  d’estacionament  proindivís  adscrits  a  l’ús  i  gaudi  exclusiu  i  permanent  d’un  titular.
L’atribució  dels  elements  comuns  als  respectius  immobles,  únicament  als  efectes  de  la  seva  valoració
cadastral, es realitzarà en la forma que es determini reglamentàriament. 

b) L’àmbit espacial d’una concessió administrativa sobre els béns immobles o sobre els serveis públics als
quals es trobin afectes.

c)  Els  béns  immobles  de  característiques  especials  constitueixen  un  conjunt  complex  d’ús  especialitzat,
integrat per sòl, edificis, instal·lacions i obres d’urbanització i millora que, pel seu caràcter unitari i per estar
lligat de forma definitiva per al seu funcionament, es configura a efectes cadastrals com un únic bé immoble.

Es consideren béns immobles de característiques especials els compresos en els següents grups:

a) Els destinats a la producció d’energia elèctrica i gas, al refinament de petroli, i les centrals nuclears.

b) Les preses, salts d’aigua i embassaments, inclòs el seu jaç o got, excepte les destinades exclusivament al
reg. 

c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.

d) Els aeroports i ports comercials.

2. En el cas que un mateix immoble es trobi localitzat en distints termes municipals, s’entendrà a efectes
d’aquest impost que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu terme municipal.

Article 4

No estaran subjectes a aquest impost:

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic maritimoterrestre i hidràulic,
sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït. 

b) Els següents béns immobles propietat del Municipi:

* Els de domini públic afectes a ús públic.

* Els de domini públic afectes a un servei púbic gestionat directament per l’Ajuntament exceptuant quan es
tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

* Els béns patrimonials, exceptuant igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

CAPÍTOL III

Subjectes passius

Article 5

Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei general tributària, que ostentin la titularitat del dret
que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.

En  el  supòsit  de  concurrència  de  diversos  concessionaris  sobre  un  mateix  immoble  de  característiques
especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.

Allò disposat en l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de fer
repercutir la càrrega tributària suportada conformement a les normes del dret comú.

L’Ajuntament farà repercutir la totalitat de la quota líquida de l’ impost en els que, no reunint la condició de
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subjectes passius d’aquest, en facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.

Així mateix, el substitut del contribuent podrà fer repercutir sobre els altres concessionaris la part de la quota
líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d’ells.

CAPÍTOL IV

Responsables

Article 6

En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el fet imposable
d’aquest impost, els béns immobles objecte dels dits drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la
quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes prevists a la Llei general tributària. Amb
aquesta finalitat, els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre les deutes pendents
per l’impost sobre béns immobles associats a l’immoble que es transmet.

Responen solidàriament de la quota d’aquest impost i en proporció a les seves respectives participacions els
copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
Llei general tributària, si  figuren inscrits com a tals en el cadastre immobiliari.  Si no hi figuren inscrits, la
responsabilitat s'exigeix per parts iguals en tot cas.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la
Llei general tributària.

CAPÍTOL V

Exempcions

Article 7

1. Estaran exempts de pagament d’aquest impost els següents immobles:

a)  Els  que siguin  propietat  de l’Estat,  de les comunitats  autònomes o de les entitats  locals que estiguin
directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat
afectes a la defensa nacional.

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.

c) Els de l’Església catòlica, en els termes previstos a l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre
assumptes econòmics, datat del 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques
legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del
que disposa l’article 16 de la Constitució.

d) Els de la Creu Roja Espanyola.

e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició
de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus
organismes oficials.

f) Els béns de naturalesa urbana i rústica la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros.

g) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el
principal aprofitament dels quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat del poblat d’arbres sigui la
pròpia o normal de l’espècie de què es tracti. 

h) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin
dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació d'aquestes línies.

No n'estaran exempts, conseqüentment, els establiments d'hoteleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les
cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la Direcció i les instal·lacions fabrils.
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2. Així mateix, després d’haver presentat una sol·licitud, n’estaran exempts:

a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyança per a centres docents acollits, total o parcialment, al
règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyança concertada. Aquesta exempció haurà
de ser compensada per l’Administració competent. 

b) Els declarats expressament o individualitzada monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant reial
decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i
inscrits en el Registre General a què es refereix el seu article 12 com a integrants del patrimoni historicartístic
espanyol, com també els compresos a les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la referida
llei.

Aquesta exempció no afectarà qualsevol classe de béns urbans ubicats en el perímetre delimitatiu de les
zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó exclusivament els
que compleixin les següents condicions:

c) En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció a l’instrument de planejament
urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

d) A llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 50 anys i estiguin inclosos
en  el  catàleg  previst  en  el  Reial  decret  2159/1978,  de  23  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  de
planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el règim del sòl i d’ordenació urbana, com a
objecte de protecció integral en els termes prevists a l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

e) La superfície dels monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses poblades
d’arbres  subjectes  a  projectes  d’ordenació  o  plans  tècnics  aprovats  per  l’Administració  forestal.  Aquesta
exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què es
realitzi la seva sol·licitud. 

CAPÍTOL VI

Base imposable i liquidable

Article 8

1. La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel  valor cadastral dels béns immobles, que es
determinarà,  notificarà  i  serà  susceptible  d’impugnació  conformement  al  que  es  disposa  a  les  normes
reguladores del cadastre immobiliari. 

2. El valor cadastral és el determinat objectivament per a cada bé immoble a partir de les dades que obren en
el cadastre immobiliari i estarà integrat pel valor cadastral del sòl i el valor cadastral de les construccions. Per
a la determinació del valor cadastral es tindran en compte els següents criteris:

a) La localització de l'immoble, les circumstàncies urbanístiques que afectin el sòl i la seva aptitud per a la
producció.

b) El cost d’execució material de les construccions, l’ús, la qualitat i l’antiguitat de l’edifici, així com el caràcter
historicoartístic o altres condicions de les edificacions.

c) Les circumstàncies i valors del mercat.

d) Qualsevol altre factor rellevant que reglamentàriament es determini.

3. El valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat, entenent per tal el preu més probable
pel qual podria vendre’s, entre parts independents, un immoble lliure de càrregues, a l’efecte de les quals es
fixarà, mitjançant ordre ministerial, un coeficient de referència al mercat per als béns d’una mateixa classe. En
els béns immobles amb preu de venda limitat administrativament, el  valor cadastral no podrà en cap cas
superar dit preu. 

4.  Reglamentàriament  s’establiran  les  normes  tècniques  comprensives  dels  conceptes,  regles  i  restants
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factors que, d’acord amb els criteris anteriorment exposats i d’acord amb les característiques intrínseques i
extrínseques que afectin els béns immobles, permetin determinar el seu valor cadastral.

Article 9

1. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció a què es
refereixen els articles següents.  

2.  La base liquidable  es notificarà  conjuntament  amb la  base imposable  en el  procediment  de valoració
col·lectiva. Dita notificació inclourà la motivació de la reducció que s’hagi duit a terme mitjançant l’aplicació del
valor base que correspon a l’immoble així com els imports de dita reducció i de la base liquidable en el primer
any de vigència del nou valor cadastral en aquest impost.

3. Quan es produeixin alteracions de termes municipals i mentre no s’aprovi una nova ponència de valors, els
béns immobles que passin a formar part d’un altre municipi mantindran el mateix règim d’assignació de bases
imposables i liquidables que tinguessin en el d’origen. 

4. En el procediment de valoració col·lectiva, la determinació de la base liquidable serà competència de la
Direcció General del Cadastre i recurrible davant el Tribunal Econòmic Administratiu de l’Estat.

Article 10

1. La reducció en la base imposable serà aplicable a aquells béns immobles urbans i rústics que es trobin en
alguna d’aquestes dues situacions:

a) Immobles el valor cadastral dels quals s’incrementi, com a conseqüència de procediments de valoració
col·lectiva de caràcter general en virtut de:

1r) L’aplicació de la primera ponència cadastral de valors aprovada amb posterioritat al primer de gener de
1997.

2n) L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’aprovin una vegada transcorregut el període
de reducció establert a l’article 12 de la present ordenança.

b) Immobles situats en municipis per als quals s’hagués aprovat una ponència de valors que hagi donat lloc a
l’aplicació de la reducció prevista en el paràgraf a) anterior i el valor cadastral s’alteri, abans de finalitzar el
termini de reducció, per qualsevol de les causes següents:

1r) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

2n) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial.

3r) Procediment simplificat de valoració col·lectiva.

4t) Procediment d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, resolució de discrepàncies i
inspecció cadastral

2. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat d’haver fet prèviament una sol·licitud pels subjectes
passius de l’impost.

3. La reducció establerta en aquest article no s’aplicarà respecte de l’increment de la base imposable dels
immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en
la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

4.  En cap cas no serà aplicable aquesta reducció a béns immobles classificats  com de característiques
especials.  

Article 11

1. La reducció s’aplicarà durant un període de 9 anys, a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors
cadastrals sense perjudici del que disposa l’article 13.
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2. La quantia de la reducció serà el  resultat  d’aplicar  el  coeficient reductor  únic per a tots  els immobles
afectats del municipi a un component individual de la reducció, calculat per a cada immoble. 

3.  El  coeficient reductor  tindrà el  valor  de 0,9  el  primer  any de la  seva aplicació i  anirà  minvant  en 0,1
anualment fins a la seva desaparició. 

4. El component individual de la reducció serà, cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que
correspongui a l’immoble el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base. Dita diferència es dividirà
pel darrer coeficient reductor aplicat quan concorrin els supòsits de l’article anterior, apartats 1r b) 2n i b) 3r.

Article 12

El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor del nou valor cadastral,
excepte quan concorrin les següents circumstàncies:

a)  Per a aquells immobles per als quals,  havent-se produït  alteracions susceptibles d’inscripció cadastral
prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en vigor dels valors
cadastrals resultants de les ponències de valors a les quals es refereix l’article 10, encara que no s’hagi
modificat el seu valor cadastral en el moment de la seva aprovació, el valor base serà l’import de la base
liquidable que, d’acord amb dites alteracions, corresponguin a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor
del nous valors cadastrals per l’aplicació als esmentats béns de la ponència de valors anterior a la darrera
aprovada.

b) Per als immobles als quals es refereix l’article 10 en el seu apartat 1. b) 4t, el valor base serà el resultat de
multiplicar  el  nou  valor  cadastral  per  un  quocient,  determinat  per  la  Direcció  General  del  Cadastre  que,
calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de dividir el valor cadastral mitjà de tots els immobles de la
mateixa classe del municipi inclosos en el darrer padró entre la mitjana dels valors cadastrals resultants de
l’aplicació de la nova ponència de valors. 

En  els  procediments  de  valoració  col·lectiva  de  caràcter  general,  una  vegada aprovada la  corresponent
ponència de valors, la Direcció General del Cadastre farà públic el valor cadastral mitjà de tots els immobles
de la classe de què es tracti inclosos en el darrer padró del municipi i en el valor cadastral mitjà resultant de
l’aplicació  de  la  nova  ponència,  abans  de  l’inici  de  les  notificacions  dels  valors  cadastrals.  Els  anuncis
d’exposició pública d’aquests valors mitjans es publicaran per edictes en el BOIB, indicant-se el lloc i termini,
que no serà inferior a 15 dies. 

Així mateix, aquest valor base s’utilitzarà per a aquells immobles que hagin de ser novament valorats com a
béns de classe diferent de la que tenien.

Article 13

1. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1. b) 1r, s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i
s’extingirà el dret a l’aplicació de la resta de la reducció que es vingués aplicant.

2. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1. b) 2n, 3r i 4t, no s’iniciarà el còmput d’un nou període de
reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels
immobles del municipi. 

CAPÍTOL VII

Quota tributària i tipus de gravamen

Article 14 

1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 

2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’ import de les bonificacions previstes legalment. 

3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits previstos a la llei reguladora són els següents: 

a) Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,65 %
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b) Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,80 % 

c) Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %

Bonificacions

Article 15

1.  Tindran  una  bonificació  del  90  % en  la  quota  íntegra  de  l’impost,  sempre  que  així  se  sol·liciti  pels
interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses,
urbanitzacions,  construcció  i  promoció  immobiliària  tant  d’obra  nova  com  de  rehabilitació  equiparable  a
aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què
s’iniciïn les obres fins al posterior al seu acabament,  sempre que durant aquest temps es realitzin obres
d’urbanització o construcció efectiva i sense que, en cap cas, puguin excedir de tres períodes impositius.

2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes impositius
següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que resultin
equiparables a aquests conformement a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta
bonificació es concedirà a petició de la persona interessada i podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior
a la terminació dels tres períodes impositius de duració d’aquesta i tindrà efectes, en el seu cas, des del
període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti. 

3. Tindran dret a una bonificació del 95 % de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i
d’explotació comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre
règim fiscal de les cooperatives. 

4. Poden gaudir d'una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius
següents als dits en el punt 2 d'aquest article, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables
a aquests conformement a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació es
concedirà a petició de l'interessat, la qual pot efectuar-se en qualsevol moment anterior a la terminació dels
tres períodes impositius de duració d'aquella i tindrà efectes, si s'escau, des del període impositiu següent a
aquell en què se sol·liciti.

5. Podran gaudir d'una bonificació del 90 % de la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels
apartats anteriors d'aquest article, els subjectes passius que ostentin la condició de membres d'una família
nombrosa de conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE 277/2003),
de protecció a les famílies nombroses, quan es compleixin simultàniament els següents requisits:

a) Que el domicili d'empadronament de tots els membres de la família nombrosa coincideixi amb l'habitatge
objecte de la petició de bonificació.

b) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família nombrosa emès pel CIM,
vigent a l'1 de gener de l'exercici per al qual es demana la bonificació.

c) No es pot tenir cap deute en període executiu.

d) Que la base imposable de l'impost de la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible a
l'AEAT a la petició de la bonificació dels contribuents de l'IBI afectats no superi els 34.358,07 €. Aquesta
limitació serà de 57.272,05 €, en el cas de famílies nombroses de caràcter especial.

e) En el cas de noves sol·licituds s'hauran de presentar abans del dia 30 de març de l'exercici per al qual se
sol·licita.  Una  vegada  atorgada  la  bonificació  l'Administració  municipal  renovarà  automàticament  les
bonificacions si es compleixen els requisits objectius exigibles segons la present reglamentació, una vegada
realitzades les comprovacions que segons l'autorització rebuda en la sol·licitud inicial faci l'Administració.

f) En el cas de famílies nombroses de categoria general (definides en l'article quart de la Llei 40/2003, de
protecció a les famílies nombroses) el valor cadastral referit a la tipologia ús residencial no podrà superar el
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valor  aplicable  als  habitatges  de protecció  oficial,  que es  pot  xifrar  en 140.107,20  €  de  valor  cadastral.
Aquesta limitació no s'aplicarà a les famílies nombroses de categoria especial.

g) Es farà efectiu per medi de compensació.

h)  Que els  subjectes  passius  de  l'IBI  (de  naturalesa  urbana)  de  l’objecte  afectat  per  la  sol·licitud  de  la
bonificació, i en el seu cas la resta de membres de la família nombrosa, han d’acreditar la titularitat del ple
domini del referit habitatge amb ús residencial.

No podran ésser titulars,en tot el territori estatal, del ple domini d’altres habitatges amb ús residencial, de
locals amb ús comercial o d'altres usos amb un percentatge superior al 33,33 %, a excepció de locals amb ús
d’aparcament o traster.

Excepcionalment,  si  s'acredita,  a  través  d'un  informe municipal  de  reagrupació  familiar,  la  necessitat  de
disposar de dos o tres habitatges adjacents a conseqüència del nombre de membres de la família nombrosa
afectada, no s'aplicarà la normativa descrita en el primer paràgraf. 

6. Poden gaudir de bonificació del 50 % de la quota resultant, els immobles on s'hagin instal·lat sistemes
generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.  Aquesta bonificació està condicionada al
caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la producció de calor i que aquestes incloguin col·lectors que
disposin de la corresponent  homologació  per l’administració competent,  i  és d'aplicació  els  tres exercicis
següents al de la seva instal·lació. Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què se
sol·liciti. Per a l'exercici de 2017, els interessats podran sol·licitar la bonificació fins el dia 31 de març de 2017.

La sol·licitud la presentarà el titular de l'immoble afectat, acompanyada del certificat d'homologació emès per
l'Administració  competent,  dins  els  dos  mesos següents  a  la  finalització  de la  instal·lació,  i  s'aplicarà  la
bonificació durant els tres exercicis següents a la data que consti en el certificat d'homologació.

Aquesta bonificació en cap cas, s'aplicarà als immobles afectats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març,
d'aprovació del codi tècnic de l'edificació (publicat en el BOE del 28.03.2006).

7. Les bonificacions aplicables, ja siguin potestatives o obligatòries, no seran d'aplicació simultània.

Notes comuns:  

a) Sobre el concepte d’unitat familiar:

S’entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix immoble, estiguin o no incloses
en el mateix llibre de família, tot amb referència al primer dia natural de cada exercici.

Les  referides  dades  s’acreditaran  amb  el  certificat  de  convivència  municipal.  La  referida  acreditació  no
produirà efectes si  s’observa que en l’històric de persones que conviuen en el domicili  d’empadronament
objecte de la reducció consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l’exercici anterior i l’alta
de la mateixa persona a partir del segon dia natural de l’exercici posterior.

b)  Una  vegada  atorgades  les  referides  subvencions  no  caldrà  presentar  nova  sol·licitud,  sinó  que
l'Administració procedirà a la concessió de la subvenció de forma automàtica si es compleixen els requisits
objectius descrits, i es farà efectiva per compensació.

c) Totes aquestes bonificacions no són acumulables en relació amb un mateix contribuent, que només podrà
gaudir d’una sola d’elles, en principi la que ell esculli. 

CAPÍTOL VIII

Període impositiu i meritació

Article 16

1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
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3. L’efectivitat dels actes dictats a conseqüència dels procediments d’incorporació per declaració, comunicació
o sol·licitud serà des del dia següent a aquell  que tingueren lloc els fets,  actes o negocis causants dels
primers, de conformitat amb l’article 17 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (RD legislatiu 1/2004,
de 5 de març). L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva i
de  determinació  del  valor  cadastral  dels  béns immobles  de  característiques especials  coincidirà  amb  la
prevista en les normes reguladores del cadastre immobiliari. 

4.  Les  alteracions  concernents  als  béns  immobles  susceptibles  d’inscripció  cadastral  que  tinguin
transcendència a efectes d’aquest impost determinaran l’obligació dels subjectes passius de formalitzar les
declaracions conduents a la seva inscripció en el cadastre immobiliari, conformement a allò establert a les
seves normes reguladores.

CAPÍTOL IX

Gestió de l’impost

Article 17

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost,
seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de reconeixement i denegació de les
exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris,
emissió  dels  documents  de  cobrament,  resolució  dels  expedients  de  devolució  dels  ingressos  indeguts,
resolució  dels  recursos  que  s’interposin  contra  dits  actes  i  actuacions  per  l’assistència  i  informació  al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat. 

2. L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d’aquest impost relatives a
un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi.

3.  L’Ajuntament  determinarà  la  base  liquidable  quan  la  base  imposable  resulti  de  la  tramitació  dels
procediments  de  declaració,  comunicació,  sol·licitud,  resolució  de  discrepàncies  i  inspecció  cadastral
previstos en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

4.  No  serà  necessària  la  notificació  individual  de  les  liquidacions  tributàries  en  els  supòsits  en  què,  de
conformitat amb els articles 65 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març),  s’hagin practicat  prèviament  les notificacions del  valor  cadastral  i  base
liquidable previstes en els procediments de valoració col·lectiva.

Un cop  transcorregut  el  termini  d’impugnació  previst  en  les esmentades notificacions  sense  que  s’hagin
utilitzat  els  recursos  pertinents,  s’entendran consentides i  amb fermesa les  bases imposable  i  liquidable
notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció de l’impost.

5. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en els restants documents
expressius de les seves variacions elaborades a l’efecte per la Direcció General del Cadastre, sense perjudici
de la competència municipal per a la qualificació d’immobles d’ús residencial desocupats. 

L’esmentat  padró,  que  es  formarà  anualment,  contindrà  la  informació  relativa  als  béns  immobles,
separadament per als de cada classe, i serà remès a l’Ajuntament abans de l’1 de març de cada any.

6. Les dades contingudes en el padró cadastral i en la resta de documents citats a l’apartat anterior hauran de
figurar  en  les  llistes  cobratòries,  documents  d’ingrés  i  justificants  de  pagament  de  l’Impost  sobre  Béns
Immobles. 

7. En els supòsits en què resulti acreditada, amb posterioritat a l’emissió dels documents a què es refereix
l’apartat anterior, la no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral, les rectificacions que respecte
a aquell pugui acordar l’òrgan gestor a efectes de liquidació de l’impost meritat per al corresponent exercici
hauran de ser immediatament comunicades a la Direcció General del Cadastre, en la forma en què aquesta
determini. Aquesta liquidació tindrà caràcter provisional quan no existeixi conveni de delegació de funcions
entre el Cadastre i l’Ajuntament. 
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En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció General del Cadastre confirmarà o modificarà el
titular cadastral mitjançant acord que comunicarà a l’Ajuntament perquè es practiqui, en el seu cas, liquidació
definitiva.

8. Les competències que amb relació a l’impost sobre béns immobles s’atribueixen als ajuntaments a l’article
77 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD legislatiu 2/2004, de 5 de març) s’exerciran
directament per l’Ajuntament o a través dels convenis o altres fórmules de col·laboració que es donin amb
qualsevol de les administracions públiques, en els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, amb aplicació, de forma supletòria, d’allò disposat en el títol I de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Article 18

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries com també a les sanciones que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que regula l’Ordenança fiscal general, a la Llei general tributària
i a les disposicions que la complementin i desenvolupin.

CAPÍTOL X

Normes sobre la tramitació del procediment de comunicació municipal d'alteracions cadastrals

Fonament i naturalesa

Article 19 

Segons l’article 14 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004,
de 5 de març, són comunicacions, entre d’altres, les que formulen els ajuntaments que mitjançant ordenança
fiscal  s’obliguen  a  posar  en  coneixement  del  Cadastre  immobiliari  els  fets,  actes  o  negocis  jurídics
susceptibles de generar una alta, baixa o modificació cadastral, derivats d’actuacions per a les quals s’hagi
atorgat la corresponent llicència o autorització municipal, en els termes i amb les condicions determinades per
la Direcció General del Cadastre.

Fent ús de les facultats concedides pel Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentat
Text refós, aquest ajuntament s’acull al procediment de comunicació municipal al Cadastre immobiliari de les
alteracions cadastrals que es produeixin en aquest terme municipal.

L’obligació de comunicar serà exigible respecte als fets, actes o negocis susceptibles de generar una alta, una
baixa o  una variació  cadastral  realitzats  o consumats,  amb independència  que la  llicència  o  autorització
municipal de la qual deriven s’hagués atorgat amb anterioritat.

Article 20. Comunicacions

Són les que formuli aquest ajuntament a la Gerència Regional, ja que per mitjà de les presents normes de
tramitació s’obliga a posar en coneixement del Cadastre immobiliari els fets, actes o negocis susceptibles de
generar  una  alta,  baixa  o  modificació  cadastral,  derivats  d’actuacions  per  a  les  quals  s’hagi  atorgat  la
corresponent llicència o autorització municipal, en els termes i amb les condicions legals i reglamentàriament
determinades.

Article 21. Fets, actes o negocis objecte de comunicació.

1. El procediment de comunicació tindrà per objecte els següents fets, actes o negocis:

a) La realització de noves construccions.

b) L’ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja sigui parcial o total.

c) La demolició o enderrocament de les construccions.

d) La modificació d’ús o destí d’edificis i instal·lacions.

e) Les llicències de parcel·lació, segregació , agrupació o anàlogues.
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2. Es posarà en coneixement de la Gerència del Cadastre els canvis en la titularitat cadastral dels immobles
afectats pels fets, actes o negocis objecte de les esmentades comunicacions dels quals es tingui constància
fefaent.  La  remissió  d’aquesta  informació  no  suposarà  l’exempció  de  l’obligació  de  declarar  el  canvi  de
titularitat.

Article 22. Abast i contingut de l'obligació de comunicar

1. L’obligació de comunicar afectarà els fets, actes o negocis relacionats amb la disposició anterior per als
quals, segons correspongui en cada cas, s’atorgui de manera expressa:

a) Llicència d’obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes.

b) Llicència d’obres d’ampliació d’edificis i instal·lacions de totes les classes existents.

c) Llicència de modificació, rehabilitació o reforma que afecti l’estructura dels edificis i instal·lacions de totes
les classes existents.

d) Llicència de demolició de les construccions.

e) Llicència de modificació de l’ús dels edificis i instal·lacions en general.

f) Llicències de parcel·lació, segregació, agrupació i anàlogues.

g) Qualsevol altra llicència o autorització equivalent a les anteriors d’acord amb la legislació aplicable.

2.  Les  comunicacions  a  les  quals  es  refereix  aquest  article  hauran  de  contenir  la  informació  gràfica  i
alfanumèrica necessària per a la seva tramitació, conformement a allò determinat per la DGC mitjançant
Ordre EHA 3482/2006, de 15 de novembre.

Article 23. Termini de comunicació

Aquest ajuntament remetrà a la Gerència Territorial del Cadastre les dades relatives als fets, actes o negocis
objecte de comunicació, en el termini de tres mesos computats des de final del mes en què s’hagin realitzat.
La remissió es farà seguint el procediment establert en la clàusula tercera del conveni de 7 de juny del 2000,
entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Inca, de col·laboració en
matèria de gestió cadastral.

Article 24. Informació als titulars cadastrals

1.  Aquest  ajuntament  advertirà  expressament  i  per  escrit,  en  el  moment  d’atorgar  les  llicències  o
autoritzacions, de l’exempció de l’obligació de declarar davant el Cadastre immobiliari els fets, actes o negocis
que, conformement a l’article 19, apartat tercer, número d'ordre 1 d’aquesta ordenança, es trobin compresos
en el procediment de comunicació.

2. En els supòsits en què s’hagués acordat la suspensió del procediment de comunicació, aquest ajuntament
advertirà expressament i per escrit de la subsistència de l’obligació de declarar els fets, actes o negocis pels
quals,  rere  de l’efectivitat  de la  suspensió,  se sol·liciten les corresponents llicències o  autoritzacions.  La
suspensió del procediment en cap cas perjudicarà aquells que haguessin sol·licitat la llicència amb anterioritat
a la seva adopció.

Article 25. 

Aquest ajuntament exigirà per a l’expedició de la certificació final d’obra l’escriptura pública de declaració
d’obra nova i/o de divisió horitzontal, si està atorgada, o –en cas contrari– en atorgar-se, sense perjudici en
aquest darrer cas de sol·licitar-se el títol de propietat de l'immoble; així com les corresponents fotografies de
l’edifici que permetin apreciar les seves característiques constructives fonamentals, preferiblement en format
digital.

Article 27. Obligacions formals

Aquest ajuntament, de conformitat amb l’establert a l’article 38 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual

16



es desenvolupa el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5
de març, conservarà a disposició dels òrgans gestors del Cadastre immobiliari, durant els terminis establerts
en la normativa de protecció de dades de caràcter personal i sobre arxiu i documentació, els documents
acreditatius de les dades comunicades i d’aquelles altres que hagin estat posades en el seu coneixement o
testimoni, ja sigui en suport convencional o informàtic.

Article 28. Sistema de cobrament especial 

El cobrament de l’impost serà anual.

No obstant, l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar l’avançament del pagament
de la quota anual de l’impost amb en alguna de les modalitats següents:

a) Modalitat 1 (Pagament mensual): en vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat
de dividir per vuit l’impost abonat per aquest impost l’any immediatament anterior; i el mes de novembre, la
quantia que en resulti de restar a l’import anual de l’impost de l’exercici, les quantitats ja abonades.

b)  Modalitat  2  (Pagament  trimestral):  en  tres  pagaments  trimestrals  (març.  juny,  setembre),  la  quantitat
equivalent al resultat de dividir per tres l’import abonat per aquest impost l’any immediatament anterior; i el
mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l’import anual de l’impost de l’exercici, les quantitats
abonades.

El pagament avançat a què fa referència l’apartat anterior es regirà per les regles següents:

Per gaudir d’aquest pagament avançat s’han de complir aquests requisits:

* Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.

* No mantenir cap tipus de deutes amb l’ajuntament d’Inca en període executiu.

* Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.

L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament avançat es prorrogarà automàticament per a l’exercici
següent  sempre  que  l’interessat  no manifesti  la  seva renúncia  expressa  i  no tingui  deutes  pendents  de
pagament en període executiu.

Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest
restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a comptes i s’haurà de pagar
la quantia restant en el període general de pagament voluntari de l’impost.

Les quotes liquidades i no satisfetes en període voluntari seran exigibles per via de constrenyiment d’acord
amb el que estableix el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, i
les disposicions que el desenvolupin o complementin.

És consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, per la declaració es formalitzarà l’expedient oportú, d’acord amb el previst en
el Reglament general de recaptació i les disposicions que el desenvolupin o complementin.

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà la seva vigència
fins que no sigui derogada.

Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança continguda en l'annex, per
un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta Corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu
cas les  reclamacions presentades i  aprovarà la  redacció  definitiva  de l'ordenança.  En el  cas que no es
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presentin  reclamacions,  aquest  acord  provisional  s'elevarà  a  definitiu  automàticament,  sense  necessitat
d'adoptar-se altre acord. Inca, 25 d'agost de 2016. Catalina Pons Bestard. Vist  i  plau, El president de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Àngel García Bonafè.”

Degut a una errada material, s'ha suprimit la bonificació del 5 % de descompte per pagament anticipat.

Finalitzades les intervencions es passa a votar una esmena per tal d'incloure a l'Ordenança la bonificació del 5 %
de descompte per pagament anticipat i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament es vota el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor del grup
municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i el grup
municipal de 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 a la
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

7. Dictamen de  la  Comissió Informativa  d'Hisenda per  a  la  modificació  de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per a la modificació de l'Ordenança
fiscal  reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i  obres, de data 25 d'agost de 2016, que
transcrit textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT, MEDI AMBIENT I
MON RURAL

Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural en la sessió
celebrada en data 1 de setembre de 2016, es va dictaminar favorablement el següent informe-proposta: 

"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària,
en relació amb la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

Mitjançant Providència de data 28 de juliol  de 2016 el batle de la corporació va incoar la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

L'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres va ser aprovada pel Ple
de la corporació celebrat en data 31 d'octubre de 2008 i va ser publicada en el BOIB núm. 184 de 30 de
desembre de 2008.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va emetre Informe de fiscalització del compte general de
l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'any 2010, i va constatar que l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre  construccions,  instal·lacions i  obres,  establia,  juntament  amb altres,  bonificacions,  que no estaven
previstes en l'article 108 del TRLRHL

En  aquest  sentit,  el  Tribunal  de  Comptes  va  procedir  a  l'obertura  d'unes  diligències  preliminars  per
l'establiment de bonificacions que no estaven previstes legalment.  

De conformitat amb l'establert a l'article 9.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix;

'No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales'.

En conseqüència, a la vista de tot l'exposat, s'ha de procedir a modificar l'ordenança reguladora de l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, als efectes de donar compliment a les directrius de la Sindicatura
de Comptes i el Tribunal de Comptes i procedir a establir únicament les bonificacions que estiguin previstes a
l'article 103 del TRLRHL.
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Així  mateix,  amb la  modificació  de  l'Ordenança  s'han  inclòs  els  canvis  que  estableix  la  nova  normativa
urbanística Llei 2/2014, d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, en matèria de llicències.

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, preveu en els seus articles 16 a 19 el procediment per la modificació de les ordenances fiscals.

D'acord amb el que disposen els articles 17 del TRLRHL i l'article 47 de la LRBRL, el procediment a seguir per
la modificació de l'Ordenança fiscal és aquell que es descriu a continuació:

Primer.- Aprovació provisional pel Ple de la Corporació per majoria simple.

Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança, per un termini de trenta
dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se
altre acord.

Quart.-  Els  acords  definitius  a  què  es  refereix  l'apartat  anterior,  incloent  els  provisionals  elevats
automàticament a tal categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions hauran de ser
publicades al butlletí oficial de la província o, si escau, de la comunitat autònoma uniprovincial, sense que
entri en vigor fins que s'hagi duit a terme la publicació dita.

Per tot el que s'ha exposat, la Tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària,
amb previ informe de la Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament Ple es podrien adoptar amb el
dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els
següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de  l'Impost  sobre
construccions, instal·lacions i obres, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta.

ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L'IMPOST  MUNICIPAL  SOBRE  CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

CAPÍTOL

Disposició general

Article 1

Fent ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles 59.2 i 100 al
103 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’Ajuntament d’Inca continua exigint l’impost de construccions, instal·lacions i obres, que es regeix per
la present ordenança fiscal,  per  l’RD legislatiu 2/2004 i  per la Llei general tributària (Llei  58/2003, de 17
desembre).

CAPÍTOL II

Fet imposable

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció,
instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o urbanística corresponent, s'hagi
obtingut o no aquesta llicència, o per la que s'exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació
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prèvia, sempre que la seva expedició o control administratiu correspongui a aquest municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior poden consistir en:

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.

b) Obres de demolició.

c) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquin la seva disposició interior com les que modifiquin el seu
aspecte exterior.

d) Alineacions i rasants.

e) Obres de fontaneria i de clavegueram.

f) Obres en cementiris.

g)  Qualsevol  altra  construcció,  instal·lació  o  obra  que  requereixi  llicència  d'obra  urbanística,  declaració
responsable o comunicació prèvia.

CAPÍTOL III

Subjectes passius 

Article 3

1.  Són subjectes passius d'aquest Impost,  a títol  de contribuents, les persones físiques o jurídiques i  les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, propietàries
de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitza aquella.
Tendrà la condició de propietari de la construcció, instal·lació o obra el qui suporti les despeses o el cost que
comporti la seva realització.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent,
tenen la consideració de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin
les  construccions,  instal·lacions  o  obres,  o  presentin  les  corresponents  declaracions  responsables  o
comunicacions prèvies. 

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

3.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones  físiques  i
jurídiques a què es refereixen l’article 41 i 42 de la Llei general tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la
Llei general tributària.

CAPÍTOL IV

Exempcions, reduccions i bonificacions

Article 4

1. Exempcions. 

Estaran exemptes del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la
qual siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que, subjectes a aquest impost,
s’hagin de destinar directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de
poblacions  i  de  les  seves  aigües  residuals,  encara  que  la  seva  gestió  la  duguin  a  terme  organismes
autònoms, tant si es tracta d’obres de nova inversió com de conservació.

2. Bonificacions.

a) S’estableix una bonificació del 95 % de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i
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obres  d’especial  interès  o  utilitat  municipal.  Per  gaudir  d’aquesta  bonificació  serà  indispensable,  amb la
sol·licitud prèvia de la persona interessada, que el Ple municipal, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, declari expressament que la construcció, instal·lació o obra és d’especial interès o utilitat
municipal  pel  fet  que  hi  concorrin  circumstàncies  socials,  culturals,  historicoartístiques  o  de  foment  de
l’ocupació que així ho justifiquin. 

L’atorgament  d’aquesta  bonificació  requereix  la  sol·licitud  expressa  del  subjecte  passiu,  qui  haurà
d’expressar-la  amb  l’autoliquidació  de  l’impost,  en  la  qual  haurà  d’acreditar  l’obtenció  de  la  declaració
d’especial interès o utilitat municipal. 

b)  S’estableix  una  bonificació  del  95  %,  sobre  el  pressupost  d'execució  que  afecti  les  partides  de
construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar per a l’autoconsum. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions i
que  les  instal·lacions  de  calor  incloguin  col·lectors  que  disposin  de  la  corresponent  homologació  de
l’Administració competent. Sobre la resta de partides d'execució no incloses en el paràgraf anterior, s'aplicarà
el tipus general vigent, sense cap tipus de reducció.

L’atorgament  d’aquesta  bonificació  requereix  la  sol·licitud  expressa  del  subjecte  passiu,  qui  haurà
d’expressar-la  amb l’autoliquidació  de l’impost,  en la  qual  haurà  d’acreditar,  si  s’escau,  el  cost  específic
corresponent a l’aprofitament de l’energia solar. 

Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions previstes en els punts
anteriors.

c) S’estableix una subvenció del 90 % sobre el pressupost d'execució que afecti les partides de construccions,
instal·lacions  o  obres  destinades  a  l’accés  i  habitabilitat  dels  discapacitats.  Sobre  la  resta  de  partides
d'execució no incloses en el paràgraf anterior, s'aplicarà el tipus general vigent, sense cap tipus de reducció. 

L’atorgament  d’aquesta  bonificació  requereix  la  sol·licitud  expressa  del  subjecte  passiu,  qui  haurà
d’expressar-la  amb l’autoliquidació  de l’impost,  en la  qual  haurà  d’acreditar,  si  s’escau,  el  cost  específic
corresponent a l’afavoriment de l’accés i habitabilitat dels discapacitats.

Aquesta bonificació s’aplicarà a  la quota resultant  d’aplicar,  si  s’escau,  la bonificació prevista  en el  punt
anterior.

d) S'estableix una bonificació per a les obres que tinguin per objecte exclusiu la rehabilitació d'edificis, que
dependrà del cost de les obres:

Cost de l'obra de rehabilitació, euros: Bonificació del tram

Fins 300.000 euros 25 %

300.000,01- 1.000.000,00 euros 10 %

Més de 1.000.000,00 euros 5 %

L'atorgament d'aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu.

e) S'estableix una bonificació  del 50 % en les construccions contemplades en un Pla de Rehabilitació Urbana
i a les actuacions derivades de la Inspecció Tècnica d'Edificis.

L'atorgament d'aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu.

f) S'estableix una bonificació del 50 % a les construccions, instal·lacions, o obres referides als habitatges de
protecció oficial i les que resultin equiparables a aquests conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. L'atorgament d'aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu,
qui haurà d'expressar-la amb l'autoliquidació de l'impost.

Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, i s'escau, les bonificacions previstes en els punts
anteriors.
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g) S'estableix una bonificació del 50 % per a les obres que es realitzin als immobles inclosos en el Catàleg
d'elements d'interès historicoartístic.

L'atorgament  d'aquesta  bonificació  requereix  la  sol·licitud  expressa  del  subjecte  passiu,  qui  haurà
d'expressar-la amb l'autoliquidació de l'impost.

3. Disposicions comuns a les bonificacions.

No procedirà l'aplicació de bonificació alguna si com a conseqüència de dites construccions, instal·lacions i
obres se sancionarà la comissió d'alguna infracció urbanística.

No s'aplicaran bonificacions sobre la quota liquidada com a conseqüència de les actuacions de la inspecció
de tributs en les que es determini una base imposable superior a la declarada pel subjecte passiu al final de
les construccions, instal·lacions i obres.

En els casos en què com a conseqüència de la inspecció tributària realitzada al base imposable, és a dir el
cost real i efectiu final, fos superior en més d'un 5 % a la declarada pel subjecte passiu com cost real i efectiu,
es perdrà la bonificació que s'hagués pogut concedir o aprovar amb anterioritat.

Així mateix, la recaptació de l'impost en període executiu i pel procediment administratiu de constrenyiment,
determinarà també la pèrdua de la bonificació que s'hagi pogut concedir o aprovar amb anterioritat.

Les bonificacions establertes en aquest article no seran acumulatives i únicament es podran concedir, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu. 

CAPÍTOL V

Base imposable, quota i meritació

Article 5

1. La base imposable d'aquest impost és constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra.
En cap cas no formen part de la base imposable els elements següents que poden formar part del pressupost
d’execució material de les obres, construccions o instal·lacions:

a) Impost de valor afegit.

b) Valor d’adquisició dels terrenys.

c) Interessos de capital aliens invertits en l’obra.

d) Tributs.

2. La quota de l'impost ha de ser el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen, sense perjudici de
la quota mínima establerta a l'apartat següent.

3. El tipus de gravamen és el 3 %. En tot cas, la quota resultant mai no pot ser inferior a 75 €.

4. S'estableix un tipus especial d'1 % amb relació amb els fets imposables que afectin els habitatges de protecció
oficial.

5. S'estableix un tipus especial de l'1 % amb relació als fets imposables que afectin indústries o altres usos
permesos segons el PGOU que s'instal·lin en els polígons industrials delimitats en la normativa urbanística i que
derivin de trasllats d'altres zones del terme d'Inca.

6. En el cas de fets imposables relatius a obres majors la base imposable dels quals no derivi d’un pressupost
d’execució  de  la  construcció,  instal·lació  o  obra  visat  en  forma  reglamentària,  sense  perjudici  de  la
presentació  per  part  del  contribuent  de  l’oportuna  declaració  del  cost  real  i  efectiu  de  la  construcció,
l’Administració municipal els comprovarà per qualsevol dels mitjans descrits en l’article 57 de la Llei general
tributària.

7.  L'impost  es  merita  en el  moment  d'iniciar-se  la  construcció,  instal·lació  o  obra,  encara que  no  s'hagi
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obtingut la llicència corresponent.

CAPÍTOL 6

Gestió

Article 6

1.  Els  subjectes  passius  tendran  l'obligació  de presentar  davant  aquest  ajuntament  la  declaració-liquidació,
segons el  model  que aquest  fixi,  el  qual  conté  els  elements tributaris  imprescindibles per  a  l’autoliquidació
procedent.

a)  Aquesta  declaració-liquidació  ha  de  presentar-se  amb  la  sol·licitud  de  la  llicència  oportuna  d'obres  o
urbanística; la quota resultant de la declaració-liquidació s'ingressarà simultàniament amb la referida sol·licitud de
llicència. 

b) Les autoliquidacions inicials per regla general passaran a ser autoliquidacions provisionals en el moment
d’aprovar-se la llicència urbanística, si no és que el pressupost que ha servit de base per a l’autoliquidació no
es correspongui amb el cost real estimat segons informe dels serveis tècnics municipals d’Urbanisme; aquest
extrem  es  notificarà  a  la  persona  sol·licitant  a  l'efecte  que  formuli  l’autoliquidació  complementària  que
pertoqui,  en  el  termini  de  quinze  dies  hàbils  des  de  la  recepció  de  la  notificació.  En  cas  contrari,
l’Administració municipal aprovarà una liquidació complementària per la diferència que pertoqui amb relació a
l’autoliquidació presentada inicialment.

2. En cas que la llicència corresponent d'obres o urbanístiques siguin denegades, els subjectes passius tenen dret
a la devolució de les quotes satisfetes, sempre en el cas que no hagin executat l’objecte de la referida llicència.

3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del seu cost real efectiu,
l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa oportuna, pot modificar, si s’escau, la base imposable i
practicar la liquidació definitiva corresponent cap al subjecte passiu o reintegrar-li, si és el cas, la quantitat que
correspongui.

4. En cas que s'iniciïn obres gravades per l'impost sense que s'hagi sol·licitat i concedit la llicència preceptiva,
les actuacions que puguin dur-se a terme en matèria d'infraccions urbanístiques seran independents de les
previstes en aquesta ordenança sobre gestió i infracció tributària.

CAPÍTOL VII

Inspecció i recaptació

ARTICLE 6

La inspecció i recaptació de l'impost s'han de realitzar d'acord amb el que preveu la Llei general tributària, les
altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

CAPÍTOL VIII

Infraccions i sancions

ARTICLE 7

En tot allò relatiu a la classificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'ha d'aplicar el règim regulat a la Llei general tributària i a les disposicions que la
complementen i la desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà la seva vigència fins
que no sigui derogada.

Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança continguda a l'annex, per
un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
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les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se
altre  acord.  Inca,  25  d'agost  de  2016.  Catalina  Pons  Bestard.  Vist  i  plau,  El  president  de  la  Comissió
Informativa d'Hisenda, Àngel García Bonafè.”

S'acorda esmenar el dictamen incloent el tipus de gravamen del 3 % de l'impost de construcció que ja havien
comentat a la Comissió d'Hisenda.

Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament es vota el Dictamen esmenat 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 a la
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

8. Dictamen de  la  Comissió Informativa  d'Hisenda per  a  la  modificació  de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per a la modificació de l'Ordenança
fiscal  reguladora de l'impost  de vehicles de tracció mecànica,  de data  25 d'agost  de 2016,  que transcrit
textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT, MEDI AMBIENT I
MON RURAL

Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i  Món Rural a la sessió
celebrada en data 1 de setembre de 2016, es va dictaminar favorablement el següent informe-proposta: 

"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració general, adscrita al departament de Gestió Tributària,
en relació amb la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Mitjançant Providència de data 28 de juliol  de 2016 el batle de la corporació va incoar la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'Ajuntament d'Inca.

L'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de vehicles de tracció mecànica va ser aprovada pel Ple de la
corporació celebrat en data 23 d'octubre de 2011 i va ser publicada en el BOIB núm. 194 de 29 de desembre
de 2011.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va emetre Informe de Fiscalització del Compte General de
l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'any 2010, i va constatar que l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre vehicles de tracció mecànica, establia una 'subvenció' per a famílies nombroses i una altra per famílies
nombroses de caràcter especial, que no estan previstes en l'article 95.6 del TRLRHL.

En  aquest  sentit,  el  Tribunal  de  Comptes  va  procedir  a  l'obertura  d'unes  diligències  preliminars  per
l'establiment de bonificacions que no estaven previstes legalment.  

De conformitat amb l'establert a l'article 9.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix:

'No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales'.

En conseqüència, a la vista de tot l'exposat, s'ha de procedir a modificar l'ordenança reguladora de l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica, als efectes de donar compliment a les directrius de la Sindicatura de
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Comptes i el Tribunal de Comptes i procedir a establir únicament les bonificacions que estiguin previstes a
l'article 95.6 del TRLRHL.

Per altre part, atès les tarifes els canvis que s'han produït es limiten a establir l'arrodoniment d'aquestes.

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, preveu en els seus articles del 16 al 19 el procediment per la modificació de les ordenances fiscals.

D'acord amb el que disposen els articles 17 del TRLRHL i l'article 47 de la LRBRL, el procediment a seguir per
a la modificació de l'Ordenança fiscal és aquell que es descriu a continuació:

Primer.- Aprovació provisional pel Ple de la corporació per majoria simple.

Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança, per un termini de trenta
dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta Corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu
cas les  reclamacions presentades i  aprovarà la  redacció  definitiva  de l'ordenança.  En el  cas que no es
presentin  reclamacions,  aquest  acord  provisional  s'elevarà  a  definitiu  automàticament,  sense  necessitat
d'adoptar-se altre acord.

Quart.-  Els  acords  definitius  a  què  es  refereix  l'apartat  anterior,  incloent  els  provisionals  elevats
automàticament a tal categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions hauran de ser
publicades al butlletí oficial de la província o, si escau, de la comunitat autònoma uniprovincial, sense que
entri en vigor fins que s'hagi duit a terme la publicació dita.

Per tot el que s'ha exposat, la tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària,
previ informe de la Intervenció de fons, es del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar amb el
dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els
següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de vehicles de
tracció mecànica, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;

ANNEX  PROJECTE  DE  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA FISCAL DE  L'IMPOST  DE  VEHICLES  DE
TRACCIÓ MECÀNICA 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CAPÍTOL 1

Disposició general

ARTICLE 1

Conformement a l’article 15.2, amb relació a l’article 59.1, tots dos de l’RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament exigirà l'impost sobre vehicles
de tracció mecànica, d'acord amb les normes contingudes a la present ordenança.

CAPÍTOL 2

Naturalesa i fet imposable

ARTICLE 2

3. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat de vehicles d’aquesta
naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.

4. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat als registres públics corresponents i
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mentre no se n’hagi donat de baixa. Als efectes d’aquest impost, també es consideraran aptes els vehicles amb
permisos temporals i matrícula turística.

3.  No estan subjectes a aquest impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats
per circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica amb càrrega útil  no superior als 750
quilograms.

CAPÍTOL 3

Exempcions i bonificacions

ARTICLE 3

a) Estaran exempts de l’impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.

b)  Els  vehicles  de  representacions  diplomàtiques,  oficines  consulars,  agents  diplomàtics  i  funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels països respectius, identificats externament
i a condició de reciprocitat en l'extensió i el grau. Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb
seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic..

c) Els vehicles respecte dels quals així se derivi del que es disposi en Tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del Reglament
general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta
exempció  s’aplicarà  mentre  es  mantenguin  les  dites  circumstàncies,  tant  per  als  vehicles  conduïts  per
persones amb discapacitat com per als destinats al seu transport.

Les  exempcions  previstes  en  els  dos  paràgrafs  anteriors  no  resultaran  aplicables  als  subjectes  passius
beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament.

Als efectes del que es disposa en aquest apartat,  es consideraran persones amb minusvalidesa les que
tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 %.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

2. Per poder aplicar  les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 d’aquest article, els
interessats hauran d’instar la seva concessió, indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la
causa del benefici, en el període d’un mes des de la data de matriculació, o abans d’acabar el període de
pagament voluntari del padró cobrador, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost.

Declarada l’exempció per l’Administració municipal, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.

En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 anterior, la persona
interessada haurà d’aportar el certificat de minusvalidesa emès per l’òrgan competent i declarar que el vehicle
és per al seu ús exclusiu.

L’Ajuntament podrà requerir la presentació de qualsevol altra documentació que estimi necessària amb motiu
de l’exempció que se sol·licita, així com efectuar comprovacions dels vehicles per constatar l’adequació als
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seu destí o finalitat.

ARTICLE 4

1. S’estableix una bonificació del  100 % de la quota als vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de
vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de fabricació. Si no es coneix aquesta data, es prendrà com a tal la
de la seva primera matriculació i, si no n’hi ha, la data en què el vehicle es va deixar de fabricar.

2.  Els  vehicles  elèctrics  i  els  que  utilitzin  per  al  seu  funcionament  exclusivament  fonts  d’energia  no
contaminant, els vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas) podran gaudir d’una
bonificació del 75 % de la quota de l’impost. 

A tal efecte, les persones interessades ho hauran de sol·licitar a l'Administració municipal en el període d'un
mes des de la data de matriculació, o abans d'acabar el període de pagament voluntari del padró cobrador, en
el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l'impost.

CAPÍTOL 4

Subjectes passius

ARTICLE 5

1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicle al permís de
circulació.

2. Els subjectes passius, determinats segons l’apartat anterior, hauran de satisfer l’impost a aquest ajuntament
quan el domicili que consti al permís de circulació del vehicle estigui situat al terme municipal d’Inca.

ARTICLE 6

Respecte dels responsables del tribut, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general d’aquest municipi,
a la Llei general tributària i a totes les altres disposicions que siguin aplicables.

CAPÍTOL 5

Base imposable

ARTICLE 7

La base imposable dels vehicles que s’esmenten a continuació, constituïda per la magnitud en unitats de quantitat
o pes del fet imposable, sobre les quals s’aplicarà la tarifa que correspongui, serà la següent:

a. Per a turismes, el nombre de cavalls fiscals.

b. Per a autobusos, el nombre de places.

c. Per a camions, remolcs i semiremolcs, els quilograms de càrrega útil.

d. Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals.

e. Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilindrada.

f. Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per unes quantitats fixes i se’n diferenciaran dos tipus.

CAPÍTOL 6

Quota tributària 

ARTICLE 8

1.  Les  quotes  tributàries  es  determinaran  per  aplicació  de  les  tarifes  que  figuren  a  l’annex  d’aquesta
ordenança.

2. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l’aplicació de les tarifes, s’hauran de tenir en
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compte les regles següents:

a) Als efectes d’aquest impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionades a les tarifes  serà
el descrit en l’annex segon del Reial decret 2822/1998, que aprova el Reglament general de vehicles.

b) En tot cas, la rúbrica genèrica de  tractors a què es refereix el punt d) de les dites tarifes, comprèn els
tractocamions i els tractors d’obres i serveis.

c) La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s’establirà d’acord amb l'article 11.20 de l'RD 2822/98, de
23 de desembre.

d) Els derivats de turisme i els vehicles mixts adaptables, definits als números 30 i 31 de l’apartat II de l’annex
segon de l’RD 2822/1998, es classificaran, als efectes de l’aplicació de les tarifes de l’impost, d’acord amb els
criteris següents:

- Com a turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 kg.

- Com a camions, si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 kg de càrrega útil.

e) Les motocicletes elèctriques tributaran per la tarifa aplicable a les motocicletes de fins a 125 c.c.

CAPÍTOL 7

Període impositiu i meritació

ARTICLE 9

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, tret del cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest
cas, el període impositiu començarà el dia que es produeixi aquesta adquisició.

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o
baixa definitiva del vehicle. També serà aplicable l’esmentat prorrateig en els casos de baixa temporal per
sostracció o robatori del vehicle, comptant des del moment en què es produeixi la citada baixa temporal en el
registre públic corresponent.

ARTICLE 10 .Tarifes (vegeu l’annex)

1. Conformement a l’article 95.4 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, el coeficient d’increment per determinar les quotes de l’impost  queda fixat
en l’annex de la present ordenança fiscal i s’aplica sobre el quadre de tarifes de quotes mínimes en cada
moment vigents en les respectives lleis de pressupostos de l’Estat.

2. El quadre de quotes mínimes podrà ser modificat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

3.  Reglamentàriament  es determinarà el  concepte de les diferents  classes  de vehicles,  les  regles per  a
l'aplicació de les tarifes.

CAPÍTOL 8

Gestió de l'impost

ARTICLE 11

1. Als efectes del que disposa l’article 98.2 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, es consideraran com a instruments acreditatius del pagament de
l’impost els rebuts tributaris o cartes de pagament, degudament diligenciats de cobrament per la recaptació
municipal o les seves entitats col·laboradores.

2.  En  el  cas  de  primera  adquisició  dels  vehicles,  els  subjectes  passius  presentaran  a  l’oficina  gestora
corresponent, en el termini de trenta dies comptats des de la data de l’adquisició, una declaració-liquidació,
segons  el  model  determinat  per  aquest  ajuntament,  que  contindrà  els  elements  de  la  relació  tributària
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imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que escaigui, com també la realització d’aquesta.
S’adjuntarà la documentació que acrediti la compra, certificat de les característiques tècniques i el document
d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu. 

3. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte
passiu ingressarà l’import de la quota de l’impost que en resulti. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració
de liquidació provisional, mentre l’oficina gestora no comprovi que s’ha fet mitjançant l’aplicació correcta de
les normes reguladores de l’impost.

4.  Els qui  sol·licitin  la matriculació d’un vehicle hauran de presentar  alhora a la Prefectura Provincial  de
Trànsit,  per  triplicat,  l’esmentada  declaració-liquidació  que acrediti  el  pagament  de  l’impost  o  l’exempció,
degudament diligenciada, de cobrament per la recaptació municipal o revisada per l’oficina gestora municipal,
respectivament.

Una vegada resolt  favorablement l'expedient  relacionat amb el  vehicle de què es tracti,  un exemplar  del
document  al·ludit,  segellat  per  la  Prefectura de Trànsit,  amb indicació  de la  data  de presentació  i  de la
matrícula del vehicle, es trametrà a aquest Ajuntament. 

5.  Els  qui  sol·licitin  davant  la  Prefectura  de  Trànsit  la  reforma  d'un  vehicle,  sempre  que  alteri  la  seva
classificació als efectes d'aquest impost,  així  com la transferència o la baixa d'un vehicle,  o el canvi  del
domicili que consti al Permís de Circulació del vehicle, hauran d'acreditar prèviament el pagament del darrer
rebut presentat a cobrament de l'impost, sense perjudici que sigui exigible per via de gestió i inspecció el
pagament de tots els deutes meritats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits, per citat concepte.

S'exceptua de la referida obligació d'acreditació el supòsit de baixa definitiva de vehicles amb quinze o més
anys d'antiguitat.

6.  En  tots  els  casos  prevists  en  l’apartat  anterior,  els  subjectes  passius  hauran  de  presentar  davant  la
Prefectura Provincial de Trànsit una declaració als efectes d’aquest impost, conformement al model establert
o al que s’estableixi en el futur.

7. En els casos de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, la recaptació de les quotes
corresponents es farà mitjançant el sistema de padró anual en què figuraran tots els vehicles subjectes a
l’impost que estiguin inscrits al corresponent registre públic a nom de persones o entitats domiciliades en
aquest terme municipal.

8. El padró o la matrícula de l’impost s’exposarà al públic durant el termini d’un mes, per tal que els legítims
interessats el puguin examinar i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà
en el Butlletí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i produirà els efectes de notificació de la liquidació a
cadascun dels subjectes passius.

9. El cobrament de l'impost serà anual.

No obstant l'establert en l'apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar l'avançament del pagament de la
quota anual de l'impost amb en alguna de les modalitats següents:

a) Modalitat 1 (pagament mensual): en vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de
dividir per vuit l'impost abonat per aquest impost l'any immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia
que en resulti de restar a l'import anual de l'impost de l'exercici, les quantitats ja abonades.

b) Modalitat 2 (pagament trimestral): en tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre), la quantitat equivalent
al  resultat  de  dividir  per  tres  l'import  abonat  per  aquest  impost  l'any  immediatament  anterior;  i  el  mes de
novembre, la quantitat que resulti de restar a l'import anual de l'impost de l'exercici, les quantitats abonades.

El pagament avançat què fa referència l'apartat anterior es regirà per les regles següents:

a) Per gaudir d'aquest pagament avançat s'han de complir amb aquests requisits:

- Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.
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- No mantenir cap tipus deute amb l'Ajuntament d'Inca en període executiu.

- Efectuar els pagament mitjançant domiciliació bancària.

b) L'acolliment a la corresponent modalitat de pagament avançat es prorrogarà automàticament  per a l'exercici
següent sempre que l'interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament
en període executiu.

c) Si el sol·licitant incorregués en l'impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest
restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a comptes i s'haurà de pagar la
quantia restant en el període general de pagament voluntari de l'impost.

ARTICLE 12

El que disposa l'article anterior en relació amb la gestió de l'impost s'entendrà modificat quan normes de rang
superior disposin altrament.

ARTICLE 13

La Prefectura Provincial de Trànsit no tramitarà el canvi de titularitat administrativa d’un vehicle fins que el
titular registral no acrediti el pagament de l’impost referit al període impositiu de l’any anterior en què es fa el
tràmit.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà la seva vigència
fins que no sigui derogada.

ANNEX

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CONCEPTE 113,00

Tarifes vigents a partir de l'1 de gener del 2017

Conformement a l'article 95.4 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, el coeficient d'increment de les quotes de l'impost aplicable en aquest
municipi queda fixat en els termes descrits a continuació. Les tarifes resultants de l'aplicació del dit coeficient
a les quotes vigents segons el referit RD legislatiu són les següents:

CLASSE DE VEHICLE I POTÈNCIA

COEFICIENTS  APLICATS  SOBRE
QUOTES MÍNIMES 

QUOTES  TRIBUTÀRIES
RESULTANTSART 95.4 

RD 2/2004

A) TURISMES   

De menys de 8 cavalls fiscals 1,8542 23,40 €

De 8 a 11,99 cavalls fiscals 1,8721 63,80 €

De 12 a 15,99 cavalls fiscals 1,8404 132,40 €

De 16 a 19,99 cavalls fiscals 1,9763 177,10 €

De 20 o més cavalls fiscals 1,9768 221,40 €

   

B) AUTOBUSOS   

De menys de 21 places 1,8499 154,10 €
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De 22 a 50 places 1,8510 219,60 €

De més de 50 places 1,8510 274,50 €

   

C) CAMIONS   

De menys de 1.000 kg de càrrega útil 1,8570 78,70 €

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 1,8499 154,10 €

De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil 1,8510 219,60 €

De més de 9.999 kg de càrrega útil 1,8510 274,50 €

   

D) TRACTORS   

De menys de 16 cavalls fiscals 1,8619 32,90 €

De 16 a 25 cavalls fiscals 1,8401 51,10 €

De més de 25 cavalls fiscals 1,8499 154,10 €

De menys de 1.000 i més de 750 kg 1,8619 32,90 €

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 1,8401 51,10 €

De més de 2.999 kg de càrrega útil 1,8499 154,10 €

   

F) ALTRES VEHICLES   

Ciclomotors de dues rodes 1,9231 8,50 €

Ciclomotors de més de dues rodes* 1,9910 8,80 €

Motocicletes fins a 125 cc 1,9231 8,50 €

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 1,8340 13,70 €

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 1,8218 27,60 €

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 1,9776 59,90 €

Motocicletes de més de 1.000 cc 1,9776 119,80 €

Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança continguda en l'annex, per
un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se
altre  acord.  Inca,  25  d'agost  de  2016.  Catalina  Pons  Bestard.  Vist  i  plau,  el  president  de  la  Comissió
Informativa d'Hisenda, Àngel García Bonafè.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor
del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i
el grup municipal de Proposta per les Illes, i cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
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Atès el  resultat  de la  votació  es declara  aprovat  el  Dictamen de la  Comissió  Informativa d'Hisenda per  la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

9. Dictamen de  la  Comissió Informativa  d'Hisenda per  a  la  modificació  de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per a la modificació de l'Ordenança
fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de data 25 d'agost
de 2016, que transcrit textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT, MEDI AMBIENT I
MON RURAL

Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i  Món Rural a la sessió
celebrada en data 1 de setembre de 2016, es va dictaminar favorablement el següent informe-proposta: 

"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració general, adscrita al departament de Gestió Tributària,
en relació amb la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Mitjançant Providència de data 28 de juliol  de 2016 el batle de la corporació va incoar la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

L'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana va ser
aprovada pel Ple de la corporació celebrat en data 5 de setembre de 2014 i va ser publicada en el BOIB núm.
158 de 18 de novembre de 2014.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va emetre Informe de fiscalització del compte general de
l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'any 2010, i va constatar que l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana establia bonificacions que no estaven previstes
a l'article 108 del TRLRHL

En  aquest  sentit,  el  Tribunal  de  Comptes  va  procedir  a  l'obertura  d'unes  diligències  preliminars  per
l'establiment de bonificacions que no estaven previstes legalment.  

De conformitat amb l'establert a l'article 9.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix:

'No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales'.

En conseqüència, a la vista de tot l'exposat, s'ha de procedir a modificar l'ordenança reguladora de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, als efectes de donar compliment a les directrius
de la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes i procedir a establir únicament les bonificacions que
estiguin previstes a l'article 108 del TRLRHL.

Així  mateix,  amb  la  modificació  de  l'Ordenança  s'han  realitzat  canvis  a  l'efecte  d'incloure  els  aspectes
substantius i formals de determinades exempcions.

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, preveu en els seus articles del 16 al 19 el procediment per a la modificació de les ordenances fiscals.

D'acord amb el que disposen els articles 17 del TRLRHL i l'article 47 de la LRBRL, el procediment a seguir per
la modificació de l'ordenança fiscal és aquell que es descriu a continuació:

Primer.- Aprovació provisional pel Ple de la corporació per majoria simple.

Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança, per un termini de trenta
dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les
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Illes  Balears,  dintre  dels  quals  les  persones  interessades  podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les
reclamacions oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se
altre acord.

Quart.-  Els  acords  definitius  a  què  es  refereix  l'apartat  anterior,  incloent  els  provisionals  elevats
automàticament a tal categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions hauran de ser
publicades al butlletí oficial de la província o, si escau, de la comunitat autònoma uniprovincial, sense que
entri en vigor fins que s'hagi duit a terme la publicació dita.

Per tot el que s'ha exposat, la tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària,
previ informe de la Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar amb el
dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els
següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA)

Capítol I

Disposició general

Article 1

Conformement als articles del 104 al 110 de l’RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, l'Ajuntament d’Inca estableix i exigirà l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana, d'acord amb les normes d'aquesta ordenança.

Capítol II

Fet imposable

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa
urbana, durant el període impositiu, i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat
d'aquells per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del
domini, sobre els dits terrenys.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

a) Negoci jurídic per causa de mort.

b) Negoci jurídic entre vius, ja sigui de caràcter onerós o gratuït.

c) Alienació en subhasta pública.

d) Expropiació forçosa.

Article 3

Tendran  la  consideració  de  terrenys  de  naturalesa  urbana:  el  sòl  urbà,  el  susceptible  d'urbanització,
l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en què s'aprovi un programa d'actuació
urbanística; els terrenys que disposin de vies pavimentades o que hagin posat vorades a les voravies i que
disposin, a més, de clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat
públic; i els ocupats per construccions de naturalesa urbana.
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Article 4

No  està  subjecte  a  aquest  impost  l'increment  de  valor  que  experimentin  els  terrenys  que  tenguin  la
consideració de rústics a l’efecte de l'impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi estan subjectes els
increments de valors que experimentin els  terrenys que hagin de tenir  la  condició d’urbans a l’efecte de
l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no contemplats com a tals en el cadastre o
en el  padró de l’impost.  També hi  estan subjectes els increments de valor  que experimentin els terrenys
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’impost sobre béns
immobles.

No es produirà subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la
societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin, i transmissions que es
realitzin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges
o a favor dels fills/filles que siguin conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat,
separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

Capítol III

Exempcions

Article 5

1. Estan exempts d'aquest  impost  els  increments de valor  que es manifestin  a conseqüència  dels  actes
següents:

a) La constitució i transmissió de drets de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat  com a conjunt historicoartístic, o
s’hagin declarat individualment d’interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol, quan les seves persones propietàries o titulars de drets reals acreditin que han
realitzat, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles esmentats.

Per gaudir d'aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits:

- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s'han de realitzar durant el període de generació del tribut.

- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l'immoble.

- Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajut destinat a finançar encara que parcialment el cost de les
obres, l'import d'aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la determinació del percentatge de
l'apartat anterior.

Amb la sol·licitud caldrà justificar la següent documentació:

-Llicència municipal autoritzant les obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

- Pagament de les taxes urbanístiques per a l'execució de les obres.

- Certificat final d'obra.

- Pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

2. Així mateix, estan exempts de l’impost els increments de valor corresponents quan l'obligació de satisfer-lo
recaigui sobre les següents persones o entitats:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertanyi el municipi, així com els organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats
locals dites.

b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en què s'integri el dit municipi, així com les
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entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.

c) Les institucions que tenguin la qualificació de benèfiques o benèfiques-docents.

d) Les entitats gestores de la seguretat social i de mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995,
de 8 de novembre.

e)  Les  persones  o  entitats  a  favor  de  les  quals  s'hagi  reconegut  l'exempció  en  tractats  o  convenis
internacionals.

f) Les persones titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.

g) La Creu Roja Espanyola.

3. Estan exemptes de l’impost les transmissions no prescrites realitzades en ocasió de la dació en pagament
de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per la cancel·lació de deutes garantits amb
hipoteca que recaigui  sobre aquesta,  contrets  amb entitats  de crèdit  o  qualsevol  altra  entitat  que,  d’una
manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estaran exemptes les transmissions no prescrites de l’habitatge en què es donin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

No és d’aplicació l’exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de la unitat familiar
disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació
de l’habitatge.

A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual  aquell  en què hagi  figurat empadronada la persona
contribuent  de  forma ininterrompuda durant,  almenys,  els  dos  anys  anteriors  a  la  transmissió  o  des  del
moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos.

Pel que fa al concepte d’unitat familiar, cal ajustar-se al que disposa la  Llei 35/2006, de 28 de novembre (RCL
2006, 2123 i RCL 2007, 458), de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de
les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni; supletòriament al
que disposen les ordenances fiscals municipals.  A aquests efectes, s’ha d’equiparar  el  matrimoni  amb la
parella de fet legalment inscrita.

La  concurrència  dels  requisits  previstos  anteriorment  s’acreditarà  per  la  persona  transmetent  davant
l’administració tributària municipal.

Capítol IV

Subjectes passius i responsables

Article 6

1. Seran subjectes passius de l'impost, a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del
domini  a títol  lucratiu,  la  persona adquirent del  terreny o la persona a favor de la qual  es constitueixi  o
transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del
domini a títol onerós, la persona transmetent del terreny o la persona que consti tueixi o transmeti el dret real
de què es tracti.

2. En els supòsits contemplats a la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut de la persona contribuent la persona física o jurídica, o l’entitat a la qual es refereix l’article 35.4 de la
Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  General  Tributària,  que  adquireixi  el  terreny  o  a  favor  de  la  qual  es
constitueixi o transmeti el dret real del qual es tracti, quan la persona contribuent sigui una persona física no
resident a Espanya.
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3.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones  físiques  i
jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors/ores  de  les  societats  i  els  síndics/síndiques,
interventors/ores o liquidadors/ores de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Capítol V

Base imposable

Article 7

1.  La  base  imposable  d'aquest  impost  està  constituïda  per  l'increment  real  del  valor  dels  terrenys  de
naturalesa urbana, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim
de vint anys.

Als efectes de determinació de la base imposable, s’haurà de tenir  en compte el  valor  del  terreny en el
moment de la meritació, d’acord amb el que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest article, i el percentatge que
correspongui en funció del que preveu l’article 8 d’aquesta ordenança.

2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de l’aplicació de les regles següents:

a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà el que tenguin fixat
en aquell moment als efectes de l’impost sobre béns immobles.

No  obstant  això,  quan  el  referit  valor  sigui  conseqüència  d’una  ponència  de  valors  que  no  reflecteixi
modificacions  de planejament  aprovades amb posterioritat  a  l’aprovació  de la  citada ponència,  es  podrà
liquidar provisionalment d’acord amb l’esmentat valor. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el
valor dels terrenys una vegada que s’hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que
s’instrueixin, referida a la data de meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous
valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, determinats
a l’efecte en les lleis de pressuposts generals de l’Estat.

Quan  el  terreny,  encara  que  sigui  de  naturalesa  urbana  o  integrat  en  un  immoble  de  característiques
especials, en el moment de la meritació de l’impost no tengui determinat valor cadastral, l’Ajuntament podrà
practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui determinat, referint-lo en el moment de la meritació.

b)  En  la  constitució  i  transmissió  de  drets  reals  de  gaudiment,  limitadors  del  domini,  sobre  terrenys  de
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor definit en l’article anterior que
representi, respecte d’aquest, el valor dels esmentats drets calculats segons les següents regles:

b.1) En cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 % del valor cadastral
del terreny per cada any de duració d’aquest, sense que pugui excedir del 70 % del referit valor cadastral.

b.2) Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que la persona usufructuària tengués menys de 20 anys,
serà l’equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny, i es reduirà aquesta quantitat en un 1 % per cada any
que excedeixi de dita edat, fins al límit mínim del 10 % del referit valor cadastral.

b.3) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o superior a 30 anys, es
considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor
equivaldrà al 100 % del valor cadastral del terreny usufructuat.

b.4) Quan es tramita un dret  d’usdefruit  ja  existent,  els percentatges expressats en els apartats  1, 2 i  3
anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps de la transmissió esmentada.

b.5) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral
del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat aquest darrer segons les regles anteriors.

b.6) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar el 75 % del valor cadastral dels terrenys
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sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals
o vitalicis segons els casos.

b.7) En la constitució o la transmissió de qualsevol altre dret real de gaudiment limitador del domini diferent
dels enumerats en els apartats 1, 2, 3, 4 i 5 d’aquest article i en el següent, es considerarà com a valor
d’aquest, als efectes del dit impost:

- El capital, preu o valor pactat en el moment de constituir-los, si fos igual o superior que el resultat de la
capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva renda o pensió anual.

- Aquest darrer, si aquell fos menor. 

c) En la constitució o transmissió del dret d’elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de
realitzar la construcció per davall el sòl sense que impliqui l'existència d'un dret real de superfície, el quadre
de percentatges anuals, contingut a l’article 8 d’aquesta ordenança, s'aplicarà sobre la part del valor definit a
l'apartat a) que representi, respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat a l'escriptura de transmissió o,
en defecte d'aquesta, el que resulti  d'establir  la proporció entre la superfície o el volum de les plantes a
construir en vol o subsòl edificats una vegada construïdes aquelles.

d) En els supòsits d'expropiació forçosa, quan la part del preu just que correspongui al valor del terreny sigui
inferior al definit a l’apartat a), el quadre de percentatges anuals, contingut a l’article 8 d’aquesta ordenança,
s'aplicarà sobre la referida part del preu just que correspongui al valor del terreny.

3. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de
caràcter general, i durant els cinc primers anys d’efectivitats dels nous valors cadastrals, es considerarà com
a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles contingudes a l’apartat anterior,
l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 50 %. Aquesta no serà d’aplicació als
supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva a què es refereix
siguin inferiors als que fins aleshores eren vigents. 

En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de
valoració col·lectiva.

Article 8

Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat d’allò que es disposa en l’article anterior,
s’aplicaran els percentatges anuals següents:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 2,7

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 2,5.

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 2,2.

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2.

Per determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents:

1ª L’increment de valor de cada operació gravada per l’impost es determinarà segons els percentatges anuals
fixats en aquest article per al període que comprengui el nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de
manifest el referit increment.

2ª El  percentatge a  aplicar  sobre el  valor  del  terreny en el  moment  de la  meritació serà el  resultant  de
multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi posat
de manifest l’increment de valor.

3ª Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta segons la regla 1ª i per determinar
el  nombre  d’anys  pel  qual  s’ha  de  multiplicar  el  citat  percentatge  anual  segons  la  regla  2ª,  només  es
consideraran els anys complets que integren el període de posada de manifest de l'increment de valor, sense
que amb aquest efecte es puguin computar les fraccions d'anys del període.
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Capítol VI

Quota tributària

Article 9

La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 15 %.

Article 10

Sobre la base de l’article 108 de l’RD legislatiu 2/2004 (redactat segons RD llei  6/2012, de 9 de març),
regulador de les hisendes locals, s’aplicarà una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l’impost, en les
transmissions  de terrenys  i  en  la  transmissió  o  constitució  de  drets  reals  de  gaudi  limitador  del  domini,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort de conformitat amb els termes descrits en l’article 11.b del Reial
decret 1629/1991, de 8 de novembre, que aprova el Reglament de l’impost de successions i donacions, i en
conseqüència gaudiran de tots els beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries en tant que li
siguin aplicables. En concret són d’aplicació els articles 8, 10, 11, 50, 51 i 73 de la Compilació de Dret Civil de
les Illes Balears reguladora de les hisendes locals, s’aplicarà una bonificació del 95 % de la quota íntegra de
l’impost,  en  les  transmissions  de terrenys  i  en  la  transmissió  o  constitució  de drets  reals  de  gaudiment
limitadors del  domini,  realitzats  a títol  lucratiu per causa de mort  a favor de les persones descendents i
adoptades, els cònjuges i les persones ascendents i adoptants; així mateix, els realitzats entre avis/àvies i
néts/nétes.

Capítol VII

Meritació i període impositiu

Article 11

L'impost es merita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en
la data de transmissió.

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tengui
lloc la constitució o transmissió.

Amb aquest efecte, es prendrà com a data de la transmissió:

1. En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament de l'instrument públic i, quan es tracti de documents
privats, la d'incorporació o inscripció d'aquest en un registre públic o la del lliurament a un funcionari/ària
públic/a per raó del seu ofici.

2. En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de la persona causant.

Article 12

1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma que ha tengut lloc la
nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte terminant de la transmissió del terreny o de la constitució o
transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el  subjecte passiu tendrà dret a la devolució de l'impost
satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius i que reclami la devolució dins
un termini de quatre anys des que la resolució va quedar ferma. S'entén que hi ha efecte lucratiu quan no es
justifiqui que les persones interessades han de fer les recíproques devolucions a què es refereix l'article 1.295
del Codi civil. Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la resolució o rescissió es
declaràs per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no escaurà cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no escaurà la devolució de
l'impost  satisfet  i  es  considerarà  com  un  acte  nou  subjecte  a  tributació.  S'estimarà  com a  mutu  acord
l'avinença en acte de conciliació i el simple assentiment a la demanda.

3. En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seva classificació es farà conformement a les
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prescripcions  contingudes  al  Codi  civil.  Si  és  suspensiva,  no  es  liquidarà  l'impost  fins  que  aquesta  es
compleixi. Si la condició és resolutòria, s'exigirà l'impost, evidentment amb la reserva, quan es compleixi la
condició, de realitzar la devolució oportuna segons la regla de l'apartat 1 anterior.

Article 13

1. Quan es transmeti  la  propietat  de terrenys o  es constitueixi  o transmeti  qualsevol  dret  real  de gaudi,
limitador de domini, a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, l'impost gravarà l'increment de
valor que s'hagi produït dins el període de temps transcorregut entre l'adquisició del terreny o del dret per la
persona transmetent i la nova transmissió o, si s'escau, la constitució del dret real de gaudi.

2. En casos de transmissió de terrenys adjudicats en reparcel·lació, conformement als preceptes de la Llei
del sòl, com que suposa la subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues per les noves parcel les, el
període impositiu es comptarà a partir de la data d'adquisició dels terrenys aportats a la reparcel·lació.

3. En cap cas el període de generació de l'impost no podrà ser inferior a un any.

Capítol VIII

Gestió de l'impost

Article 14

1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant aquest ajuntament declaració-liquidació del tribut ,
segons el  model  oficial  que facilitarà  l'Administració municipal  i  que contindrà els  elements de la  relació
tributària imprescindibles per comprovar la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.

2. En les transmissions en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge, els transmitents estan obligats a
presentar davant aquest Ajuntament declaració del tribut, segons el model oficial que facilitarà l'Administració
municipal  i  que  contindrà els  elements  de  la  relació  tributària  imprescindibles  per  comprovar  la  correcta
aplicació de les normes reguladores de l'Impost.

3. Amb la declaració-liquidació es presentarà inexcusablement el document degudament autenticat en què
constin els actes o contractes que originen la imposició, i qualsevol altre de justificatiu, si s'escau, de les
exempcions o bonificacions que el subjecte passiu reclami com a beneficiari/ària, com també el darrer rebut
de  l’impost  sobre  béns  immobles  o,  subsidiàriament,  en  aquest  darrer  cas,  la  referència  cadastral  de
l'immoble.

Article 15

Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, comptats des de la data en
què es produeixi la meritació de l'impost:

a) Quan es tracti d'actes entre vius, trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, sis mesos, prorrogables fins a un any, a requesta del subjecte
passiu.

Article 16

Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'article 14, el subjecte passiu
ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti.

Article 17

Respecte de les dites declaracions-liquidacions, l'Administració municipal no podrà atribuir valors, bases o
quotes diferents de les que resultin de les normes reguladores de l'impost.

Article 18

Les liquidacions complementàries, derivades de la comprovació, sense perjudici de les sancions, interessos
de demora o recàrrecs que escaiguin, es notificaran íntegrament als subjec tes passius, als quals s’indicaran
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els terminis d'ingrés i els recursos corresponents.

Article 19

Estaran  igualment  obligats  a  comunicar  a  l'Ajuntament  la  realització  del  fet  imposable,  en  els  mateixos
terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits prevists a la lletra a) de l'article 6 d'aquesta ordenança, sempre que s'hagin produït per
negoci jurídic entre vius, el/la donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En els supòsits prevists a la lletra b) de l'article 6 d'aquesta ordenança, la persona adquirent o la persona a
favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

L'esmentada comunicació, per part dels obligats/ades al·ludits/ides anteriorment, es formalitzarà per escrit,
segons  el  model  establert  amb  aquest  efecte,  adjuntant  una  fotocòpia  del  docu ment  que  origini  el  fet
imposable.

Article 20

Així mateix, els notaris/àries estan obligats/ades a trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada
trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que hagin autoritzat dins el trimestre anterior,
en què es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realit zació del fet imposable del
referit impost, de conformitat amb l’article 111.7 de la Llei 39/1988 (modificada per la Llei 24/2001, de 27 de
desembre).  També estan obligats  a trametre,  dins el  mateix  termini,  una relació  dels  documents privats,
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat presentats per a coneixement o
legitimació de firmes. El que preveu aquest article s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració
que estableix la Llei general tributària.

Article 21

L'Administració municipal podrà requerir les persones interessades perquè aportin dins el termini de trenta
dies,  prorrogables  per  quinze  més  a  petició  de  la  persona  interessada,  altres  documents  que  estimin
necessaris  per  efectuar  la  comprovació  de  la  declaració/liquidació  de  l'impost.  Els  qui  no  atenguin  els
requeriments formulats dins aquests terminis incorreran en les infraccions tributàries que preveu l'article 23
d'aquesta ordenança, si aquests documents fossin necessaris per comprovar-la.

Si  els  dits  documents  només  constitueixen  el  mitjà  de  provar  circumstàncies  al·legades  per  la  persona
interessada en benefici exclusivament d'ella mateixa, l'incompliment del requeriment es tindrà com decaïment
en el  seu dret al  dit  tràmit  i  s'aplicarà la liquidació corresponent sense fer  cas de les circumstàncies no
justificades.

Article 22

La inspecció i recaptació d'aquest Impost es realitzarà conformement amb la Llei general tributària i amb les
altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per desenvolupar-les.

Article 23

Per a tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries i també per a la determinació de les
sancions que per aquelles escaiguin en cada cas, hom s'ajustarà a la Llei general tributària i les disposicions
que la complementin i desenvolupin, i al contingut de l'Ordenança fiscal general.

Disposició final

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà la seva vigència
fins que no sigui derogada. 

Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança continguda en l'annex, per
un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
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Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.

Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se
altre acord.

Inca,  25  d'agost  de  2016.  Catalina  Pons  Bestard.  Vist  i  plau,  El  president  de  la  Comissió  Informativa
d'Hisenda, Àngel García Bonafè.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor
del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i
el grup municipal de 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 a la
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.

10. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar el pla estratègic de subvencions
de l'any 2016 de l'Ajuntament d'Inca i l'IMAF

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions  de  l'any  2016  de  l'Ajuntament  d'Inca  i  l'IMAF,  de  data  25  d'agost  de  2016,  que  transcrit
textualment diu:

“Vist l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els ajuntaments que
pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent.

Vist que l'Ajuntament d'Inca no té, ni ha tingut aprovat un  Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2016.

Vista la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estableix que els plans i els
programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin previstes en normes legals o reglamentàries
tenen la consideració de plans estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva
entrada en vigor (25 d’octubre de 2006),  els plans estratègics de subvencions o dels plans i  programes
sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix.

Vist l’article 10 de la LGS que preveu que el Pla Estratègic és instrument d’organització de les polítiques
públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una
finalitat púbica –amb caràcter previ al naixement de les subvencions.

Vist que l’objectiu d’aquest equip de Govern per millorar l’eficàcia, l’eficiència i l’economia en els procediment
administratius i que en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de Subvencions.

Atès que el Pla Estratègic NO té una naturalesa reglamentaria, una vegada aprovat i modificat per l'òrgan
competent es publiqui en el BOIB per a general coneixement.  

Per això, es proposa, amb el Dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 1 de setembre de
2016, a l'Ajuntament en ple l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del l'any 2016 de l'Ajuntament d'Inca i de l'Institut Municipal
d'Activitats Físiques de l'Ajuntament d'Inca, que s'incorpora com a annex a aquesta proposta.

Segon.- Que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Inca, 1 de setembre de 2016
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El president de la Comissió Informativa d'Hisenda

Àngel García Bonafè

Pla  Estratègic  de  Subvencions  de  l’Ajuntament  d'Inca  i  de  l'Institut  Municipal  Activitats  Físiques  de
l'Ajuntament d'Inca, amb els texts següents:

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016

PREÀMBUL

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els Ajuntaments que
pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent.

Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estableix que
els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin previstes en normes legals o
reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir
de la seva entrada en vigor del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels
plans i programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en aquest.

La  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  suposa  un  pas  més  en  el  procés  de
perfeccionament  i  racionalització  del  sistema econòmic.  Un  dels  principis  que  regeix  la  Llei  és  el  de  la
transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en
un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En  aquest  aspecte,  una  major  informació  sobre  les  subvencions  farà  possible  eliminar  les  distorsions  i
interferències  que  puguin  afectar  al  mercat,  a  més de  facilitar  la  complementarietat  i  coherència  de  les
actuacions de les diferents administracions públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

Per  millorar  l’eficàcia,  en  la  Legislació  es  preveu  que  es  procedeixi  a  elaborar  un  Pla  Estratègic  de
Subvencions - instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat púbica –amb caràcter previ al naixement
de les subvencions.

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual figura tot seguit.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

L’establiment de subvencions per part  d’aquest Ajuntament durant el període de 2016 s’ajustarà allò que
preveu aquest Pla.

Article 2

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions
corresponents en els pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les ordenances que contenguin les
bases reguladores de la seva concessió.

Article 3

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, fet pel
qual  les  consignacions  pressupostàries  que  s’aprovin  i  les  bases  reguladores  de  la  seva  concessió
s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.

Article 4

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials
beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica
en el seus propis termes.
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CAPÍTOL II

BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 5

L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la
realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a
la competència local.

Article 6

L’Ajuntament estableix per a l’any 2016 els següents objectius estratègics:

• Foment de la cultura: música, cultura popular, manteniment i conservació del cultural del municipi.

• Millorar la qualitat educativa.

• Ajudar a les famílies per cobrar les despeses de material escolar i llibres de text.

• Foment de l’esport: pràctiques esportives, associacionisme esportiu.

• Acció social: suport econòmic a persones necessitades, a famílies amb menors en situació de risc,
associacionisme i participació ciutadana.

• Foment de l'activitat empresarial i del treball.

• Foment de l’activitat rural i la pagesia.

L’annex I recull de forma detallada les distintes línies d’actuació dels objectius estratègics.

CAPÍTOL III

CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 7

El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu període de
vigència.

Una  vegada  l’any  com  a  mínim,  el  regidor  de  cada  àrea  gestora  ha  de  presentar  davant  el  Ple  una
actualització  dels  plans en una Memòria  en què es contempli,  almenys,  el  grau de compliment  del  Pla,
l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos i
conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.

ANNEX I AJUNTAMENT

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2016

(Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions)

• Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA

• Objectiu estratègic: MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA

• Objectiu  estratègic:  AJUDAR  LES  FAMÍLIES  PER  COBRIR  LES  DESPESES  DEL  MATERIAL
ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT

• Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ESPORT

• Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL
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• Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL I DEL COMERÇ.

• Objectiu estratègic: ACTIVITAT RURAL I PAGESIA.
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Partida Àrea Beneficiari Objectiu Finalitat Objecte Import Font Modalitat
pressupost gestora  Estratègic    finança.  
      

75.000,00

  
2311-48920 Serveis       
 socials Càritas Acció social Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport   
    Dllei 2/2014 de Balears de mesures econòmic   

    urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. persones   

     necessitades Fons propis Nominativa
      

20.000,00

  
2312-48800 Entitats Fons Acció social D llei 2/2014 de Balears de mesures Suport  Nominativa

 socials Mallorquí  urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. econòmic   

  Solidaritat   persones   
     necessitades Fons propis  
      

38.646,54

  
2312-48902 Entitats Entitats Acció social D llei 2/2014 de Balears de mesures Suport  concurrència 

 socials socials  urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. entitats  competitiva

     socials Fons propis  
2312-48904 Entitats Patronat    

12.020,24

  
 socials Joan XXIII Acció social D llei 2/2014 de Balears de mesures Suport   

    urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. discapacitats  Nominativa

2312-48905 Entitats Projecte    

21.098,88

  
 socials Jove Acció social D llei 2/2014 de Balears de mesures Integració  Nominativa

    urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. persones   

     joves Fons propis  
2312-48906 Entitats Projecte    

3.606,07

  
 socials Home Acció social D llei 2/2014 de Balears de mesures Integració  Nominativa

    urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. persones   

     drogodependen
ts

7.500,00

  

234-48907 Promoció Associacions Acció social D llei 2/2014 de Balears de mesures Suport  Concurrència

 social tercera  urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. persones  competitiva

  edat   majors Fons propis  
320-48908 Educació Ajudes Millora D llei 2/2014 de Balears de mesures Suport 

60.000,00

 Concurrència

  Foment qualitat urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. estudiants  competitiva.

  llibres text educativa   Fons propis  
320-48909 Educació AMPA Millora Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport 

9.000,00
 Concurrència 

  Escoles qualitat  pares  competitiva
  Públiques educativa  escoles Fons propis  
320-48918 Educació Beques Millora D llei 2/2014 de Balears de mesures Suport 

2.500,00

 Concurrència

  Erasmus qualitat urgents  per  a  l'aplicació  de  la  Llei
7/1985. estudiants  competitiva

   educativa Art 3 punt 4. a l'estranger   
330-48910 Cultura Unió Foment Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport 

66.071,30
 Nominativa

  Musical de la Art 25.n. música   
  Inquera Cultura   Fons propis  
  Albertí Foment   

6.000,00
  

330-48919 Cultura Associacions de la Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport  Concurrència
  culturals Cultura  associacions Fons propis competitiva
   Foment  culturals

15.000,00

  
339-48912 Educació Grup de la Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport  Nominativa
  Educatiu Cultura Art 25.n. associacions   
  Ambiental   educatives Fons propis  
339-48913 Joventut Alumnes Suport Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport 

4.000,00 Fons propis

Concurrència
  escoles juvenil  joves competitiva
  d'estiu     
       
339-48914 Joventut Associacions Suport Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport 

6.000,00
 Concurrència 

  temps lliure juvenil  juvenil Fons propis competitiva
410-48915 Món rural  Activitats Foment Foment de la pagesia. Suport 

4.000,00
 Concurrència 

  pagesia món  pagesia  competitiva.
   rural   Fons propis  
430-48916 Emprenedors Nous Foment Foment del treball Suport 

60.000,00

 Concurrència
  emprene. treball. 13 de febrer de 2016. noves  competitiva
     empreses i   
     autònoms Fons propis  
924-48917 Participació Associacions Acció social Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport 

10.000,00
 Concurrència 

 ciutadana veins ciutadans. Fons propis competitiva.
45



PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016

PREÀMBUL

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els ajuntaments que
pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent.

Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estableix que
els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin previstes en normes legals o
reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir
de la seva entrada en vigor del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels
plans i programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en aquest.

La  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  suposa  un  pas  més  en  el  procés  de
perfeccionament  i  racionalització  del  sistema econòmic.  Un  dels  principis  que  regeix  la  Llei  és  el  de  la
transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en
un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En  aquest  aspecte,  una  major  informació  sobre  les  subvencions  farà  possible  eliminar  les  distorsions  i
interferències  que  puguin  afectar  el  mercat,  a  més de  facilitar  la  complementarietat  i  coherència  de  les
actuacions de les diferents administracions públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

Per millorar l’eficàcia, a la legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de Subvencions
- instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat
pública  o  interès  social  o  de  promoció  d’una  finalitat  púbica  –amb  caràcter  previ  al  naixement  de  les
subvencions.

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual figura tot seguit.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el període de 2016 s’ajustarà a allò que
preveu aquest Pla.

Article 2

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions
corresponents en els pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les ordenances que contenguin les
bases reguladores de la seva concessió.

Article 3

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, fet pel
qual  les  consignacions  pressupostàries  que  s’aprovin  i  les  bases  reguladores  de  la  seva  concessió
s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.

Article 4

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials
beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica
en el seus propis termes.

CAPÍTOL II

BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS
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Article 5

L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la
realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a
la competència local.

Article 6

L’Ajuntament estableix per a l’any 2016 els següents objectius estratègic:

4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu.

L’annex I recull de forma detallada les distintes línies d’actuació dels objectius estratègics.

CAPÍTOL III

CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 7

El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu període de
vigència.

Una  vegada  l’any  com  a  mínim,  el  regidor  de  cada  àrea  gestora  ha  de  presentar  davant  el  Ple  una
actualització  dels  plans en una Memòria  en què es contempli,  almenys,  el  grau de compliment  del  Pla,
l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos i
conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions

ANNEX II – IMAF

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2016
Partida Àrea Beneficiari Objectiu Finalitat Objecte Import Font Modalitat

pressupost gestora  Estratègic    finança.  

  Subvencions Foment Llei 7/1985, de 2 d'abril Foment 

64.100,00

  

341.48901 ESPORTS Clubs de reguladora de les Bases de   

  Esportius l'esport del Règim Local l'esport  Concurrència 

  Locals  art. 25.l  Fons Popis Competitiva

  Subvencions Foment Llei 7/1985, de 2 d'abril  

15.000,00

  

341.48902 ESPORTS Esportistes de reguladora de les Bases Foment   

  individuals l'esport del Règim Local de   

    art. 25.l l'esport  Concurrència 

      Fons propis Competitiva

  Subvenció Foment Llei 7/1985, de 2 d'abril Foment 

30.000,00

  

341.48903 ESPORTS Club esportiu de reguladora de les Bases de   

   Constància l'esport del Règim Local l'esport   

    art. 25.l  Fons propis Nominativa

341.48904 ESPORTS Subvenció Foment Llei 7/1985, de 2 d'abril Foment 

60.000,00

  

  Club esportiu de reguladora de les Bases de   

  Joventut l'esport del Règim Local l'esport   

  Constància  art. 25.l  Fons propis Nominativa

  Subvenció Obres Llei 7/1985, de 2 d'abril Foment 89.010,00   

341.7801 ESPORTS Club esportiu sembra reguladora de les Bases de   

   Constància camp  de gespa del Règim Local l'esport   
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    art. 25.l  Fons propis Nominativa

”

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor
del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i
el grup municipal de 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 el
Pla Estratègic de Subvencions de l'any 2016 de l'Ajuntament d'Inca i l'IMAF.

11. Proposta de Batlia per aprovar les bases de subvencions esportives individuals de l'IMAF

Els reunits consideren la Proposta de Batlia per aprovar les bases de subvencions esportives individuals de
l'IMAF, de data 16 d'agost de 2016, la qual transcrita textualment diu:

“Vista la Providència de Batlia de data 2 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 de l'OA IMAF per al 2016, que contempla crèdit pressupostari per a la línia de subvenció
que a continuació es descriu:

Denominació:  subvencions  per  a  esportistes  locals  destinades  a  compensar  els  costs  derivats  dels
desplaçaments per a la participació en competicions oficials, durant l'anualitat del 2015. 

Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.

Sector a què es dirigeixen els ajuts:  esportistes locals (residents) per assolir les despeses de desplaçament,
d’alimentació i/o estada amb motiu de  la participació en competicions oficials executades durant l'anualitat del
2015.

Objectius i efectes pretesos: compensar els costos derivats dels desplaçaments (passatges, manutenció i
pernocta) per a la participació en competicions oficials, fora de Mallorca, executades durant l'anualitat del
2015. 

Terminis  necessaris  per  a  la  seva  consecució:  el  termini  de  justificació  s'iniciarà  un  cop  comunicada  la
concessió de l'ajut (subvenció concedida) i finalitzarà el 16 de novembre de 2016.

Fonts de finançament: ordinaris.

Pla d'acció: compensar els costos derivats per a la participació en competicions oficials, fora de Mallorca,
executades durant l'anualitat del 2015 dels esportistes federats residents.

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 03/06/2016 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit (RC) per
import de 15.000,00 € de la partida pressupostària 2016/003/341/48902/01 del pressupost per a l'exercici de
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, a 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
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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  a  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, a 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 d'esports destinada als esportistes locals per
import de 15.000,00 €, amb càrrec a la partida 2016/003/341/48902/01 del Pressupost de l'OA IMAF per a
l'exercici de 2016, i es practicarà així mateix el corresponent document comptable.

Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria municipals, 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 la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a esportistes locals
(residents),  destinades  a  compensar  els  costs  derivats  dels  desplaçaments  per  a  la  participació  en
competicions oficials, durant l'anualitat del 2015, que s'adjunten a la proposta.

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  15.000,00  €  de  la  partida
pressupostària 2016/003/341/48902/01 del Pressupost de l'OA IMAF per a l'exercici de 2016; es practicarà
l'oportuna autorització i disposició del crèdit a l'esmentada partida 2016/003/341/48902/01.

Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor
del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i
el grup municipal de Proposta per les Illes, i cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de Batlia per aprovar les bases de subvencions
esportives individuals de l'IMAF.

12. Proposta de la Batlia per resoldre les al·legacions i continuar l'expedient de contractació de la
recollida de residus i el seu transport

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batlia  per  resoldre  les  al·legacions  i  continuar  l'expedient  de
contractació de la recollida de residus i el seu transport, de data 5 de setembre de 2016, la qual transcrita
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textualment diu:

“I.- En data 28 de juliol de 2016 el Ple de l'Ajuntament d'Inca va acordar aprovar l'expedient de contractació i
disposar  l'obertura  del  procediment  per  a  l'adjudicació  de  la  concessió  del  servei  públic  de  recollida
domiciliària de residus del terme municipal d'Inca i el seu transport.

Seguint el procediment establert, i segons disposa l'art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, es va exposar al públic el plec de condicions administratives particulars
junt amb el plec de prescripcions tècniques, estudi econòmic i documents annexes, mitjançant publicació en el
BOIB en data 6 d'agost de 2016, núm. 100,  i en el perfil del contractista, talment com consta a l'expedient.

Dins el termini d'informació pública es varen presentar les següents al·legacions:

- Al·legacions de Fomento de Construcciones y Contratas SA, amb escrit de data 8 d'agost de 2016, registre
d'entrada núm. 9.951.

- Al·legacions de Amer e Hijos SA, amb escrit de data 8 d'agost de 2016, registre d'entrada núm. 9.953.

- Al·legacions de Limpiezas Urbanas de Mallorca, amb escrit de data 12 d'agost de 2016, registre d'entrada
núm. 10.151.

- Al·legacions de Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, amb escrit de 16 d'agost de
2016, registre d'entrada núm. 10.190.

A rel d'una d'aquestes al·legacions , mitjançant escrit de 29 d'agost de 2016, registre de sortida núm. 8.539,
es va demanar a l'empresa que presta el servei, Limpiezas Urbanas de Mallorca SA, informació sobre el
costos salarials del personal a subrogar. En data 1 de setembre de 2016, registre d'entrada núm. 10.786,
aquest empresa contesta el requeriment. 

II.- Per contestar aquestes al·legacions s'han emesos informes per part del Secretari Municipal i l'empresa
consultora Gram I l'enginyer tècnic municipal, del següent contingut literal:

«INFORME JURÍDIC que emet el secretari accidental de la corporació relatiu a les al·legacions de caire jurídic
presentades als plecs de condicions i els seus documents annexos, de l'expedient de contractació per la
concessió del servei públic de recollida domiciliària de residus urbans del terme municipal d'Inca i el seu
transport. 

Seguidament es passen a analitzar les al·legacions presentades durant el termini d'informació pública dels
plecs de condicions i  que per a la seva resolució precisen d'un estudi jurídic. 

a.- Al·legació presentada per Fomento de Construcciones y Contratas SA en data 8 d'agost de 2016, registre
d'entrada núm. 9.951. 

L'al·legació fa un estudi de la normativa que resulta d'aplicació en matèria de revisió de preus a conseqüència
de la nova redacció del art. 89 del TRLCSP donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l'economia  espanyola.  Al·lega  que  segons  la  recomanació  de  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa de l'Estat encara no és d'aplicació l'art. 89 del TRLCSP, però després, en canvi, al llarg de la
seva exposició, utilitza aquest precepte per argumentar la necessitat que el cost de la mà d'obra sigui un
element a tenir en compte per la revisió de preus. En definitiva sol·licita que a la condició núm. 6 del plec,
relativa a la revisió de preus, s'introdueixi un índex de revisió específic lligat a l'evolució del cost de la mà
d'obra.

En primer lloc cal aclarir quina és la normativa d'aplicació en aquest expedient en matèria de revisió de preus.

La Llei de pressuposts de l'Estat per a l'any  2014 a la seva disposició addicional vuitanta-vuitena, sense
modificar  la  redacció  de  l'art.  89  del  TRLCSP,  va  introduir  certes  limitacions  a  la  revisió  de  preus  dels
contractes administratius, prohibint la revisió dels preus referenciada a un índex general de preus,  de forma
que en cas que procedeixi la revisió aquesta haurà de reflectir l'evolució dels costos. 

Posteriorment, talment com diu l'al·legador, la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia
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espanyola (LDE), va donar nova redacció a l'art. 89 del TRLCSP, però va diferir la seva entrada en vigor a la
publicació del seu reglament de desenvolupament. I a la seva disposició transitòria apartat 1 va establir que el
règim de la revisió de preus, fins que entrés en vigor aquest reglament, seria l'establert en els plecs. A dia
d'avui aquest reglament no s'ha publicat.

Davant aquest escenari legislatiu la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat va emetre una
recomanació a la qual fa referència l'al·legador. També la Junta Consultiva d'Aragó va emetre el seu informe
18/2015, en el qual en total claredat es conclou que fins que s'aprovi el Reglament de desenvolupament el
règim de revisió dels contractes del sector públic serà el previst a l'art. 89 del TRLCSP, amb la seva redacció
anterior a la LDE, en els derogats arts. del 90 al 92 del TRLCSP, i en els inalterats arts. 93 i 94 del TRLCSP,
això sí, amb les limitacions contingudes a la disposició addicional 88 de la Llei de pressupost de l'Estat per a
l'any 2014.

Doncs bé, quan es va redactar la condició 6 del plec de condicions es va tenir en compte aquest escenari
legislatiu, si bé la remissió a l'art. 89 no es va fer per tractar-se d'un precepte d'aplicació, sinó com si d'una
clàusula contractual es tractés, en base a la certa llibertat que introdueix la disposició transitòria de la LDE al
manifestar que el règim de la revisió de preus serà el que es disposi en el plec. 

És a dir, es va introduir la referència a l'art. 89 únicament amb la finalitat que actués com una clàusula del plec
exclusivament en la qüestió del cost de la mà d'obra, però no per tractar-se d'una norma en vigor, perquè no
hi estava. Tal volta vista ara la confusió que ha provocat hauria estat millor simplement suprimir la referència a
l'art. 89 i mantenir el contingut de la clàusula. 

Per tant, no és cert que la condició 6 del plec segueixi el règim legal de l'art. 89 del TRLCSP que encara no
està en vigor. El que sí es va voler en aquell plec es que no es revisés els costos de la mà d'obra ni els costos
derivats  de  l'adquisició  dels  béns  materials  i  immobiliaris  adscrits  al  contracte,  qüestió  aquesta  que  és
perfectament legal.

Ara bé, reconsiderada la situació, els serveis tècnics municipals s'inclinen per estimar l'al·legació encara que
sigui parcialment, ja que a la vista de la importància que representa aquest cost en el total del contracte es
considera convenient considerar-ho.  Ara bé, deim parcialment perquè es tractaria de posar límits a aquesta
revisió en base al que disposa l'art. 91.2 del TRLCSP.

Hem de recordar que mentre no entri  en vigor el Reglament de desenvolupament de la LDE, la doctrina
científica considera d'aplicació els preceptes 89 a 94 del TRLCSP amb les limitacions de la LPGE per l'any
2014, i per altre banda una altre vegada hem de recordar la llibertat que concedeix la disposició transitòria de
la LDE. Per aquest motius es proposa que s'ha de considerar el cost de la mà d'obra amb els següents
termes:

Quan  per  circumstàncies  excepcionals,  l'evolució  del  cost  de  la  mà  d'obra  esdevinguda  en  un  període
experimenti desviacions a l'alça que es puguin reputar com a impredictibles en el moment de l'adjudicació del
contracte, el Ple municipal, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, podrà autoritzar, amb
caràcter  transitori,  la  introducció de factors correctors d'aquesta desviació per la seva consideració en la
revisió del preu, sense que en cap cas pugui superar el 80 % de la desviació efectivament produïda.

Els costos abans esmentats que, si  fos el cas, afectaran la revisió de preus estaran vinculats al conveni
col·lectiu que es  trobi en vigor en el moment de la possible revisió entre l'empresa que resulti adjudicatària i
el personal adscrit al servei. 

Mentre no hi hagi un desenvolupament normatiu aquest índex operarà com un índex específic i es recollirà
expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Per altra banda, arran de l'anàlisi de la qüestió salarial, s'ha analitzat la condició 24.1.A del plec de condicions
administratives.  Encara  que  és  evident,  però  perquè  no  hi  hagi  dubtes,  per  a  una  major  garantia  del
compliment d'aquesta condició especial, es considera adient afegir que l'Ajuntament en qualsevol moment
podrà demanar a l'empresa contractista tota aquella documentació que sigui necessària per acreditar el seu
compliment.

51



b.- Al·legació presentada per Amer e Hijos SA en data de 8 d'agost de 2016, registre d'entrada núm. 9.953.

Considera Amer e Hijos SA que la classificació empresarial mitjançant la qual es pot acreditar la solvència
hauria de ser grup R, subgrup 5, categoria 5 i no la R-5-categoria 5(f), que és el que s'ha disposat en el plec
de condicions.

Efectivament hi ha un error, és procedent suprimir la referència a la lletra F, però cal matisar que en lloc d'F
s'ha de posar la lletra D segons el quadre d'equivalències de la disposició transitòria tercera de l'RD 773/2015,
de 28 d'agost,  per la qual  cosa cal estimar parcialment l'al·legació i  modificar el plec en el  sentit  que la
classificació amb la qual es pot acreditar la solvència serà la de grup R, subgrup 5, categoria 5 (D).

c.- Al·legació presentada per Limpiezas Urbanas de Mallorca en data 12 d'agost de 2016, registre d'entrada
núm. 10151, quant a l'error material del tipus de licitació.

És cert que existeix aquest error, si bé a causa de la variació del tipus de licitació a conseqüència de les
al·legacions  presentades  aquesta  al·legació  deixa  de  tenir  vigència.  Inca,  5  de  setembre  de  2016  EL
SECRETARI ACTAL. Sign. Guillermo Corró Truyol.

INFORME TÈCNIC DE RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,  DE LA
CONCESSIÓ  DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS URBANS DEL TERME
MUNICIPAL D'INCA I EL SEU TRANSPORT

Al·legacions presentades per Amer e Hijos

Es remet a l’informe jurídic.

Al·legacions presentades per FCC

Es remet a l’informe jurídic.

Al·legacions presentades per l’empresa Cespa

1: Pagament de la prestació

L’empresa  al·lega  que  a  la  clàusula  12  del  PPT,  'retribució  de  l’empresa  contractista',  determina  que
l’abonament del 30 % dels serveis executats durant l’any en curs seran abonats l’any següent en funció dels
objectius ambientals assolits. Això significa que aquest import vinculat als objectius ambientals es retribuirà a
365 dies, incomplint així el que determina la Llei en relació amb el període de pagament a proveïdors per a les
administracions locals. 

Per  tant  s’estima  la  present  al·legació modificant  la  redacció  de  les  clàusules  11.3  Model  de  control
d’objectius ambientals i la clàusula 12 Retribució de l’empresa contractista del PPT, essent aquesta la nova
redacció:

“...

11.3 Model de control d’objectius ambientals

L’objectiu  d’aquest  model  de control  és el  de vincular  la  producció  de les diferents  fraccions objecte  de
recollida  a  la  facturació  de  l’empresa  contractista,  per  tant,  s’estableix  la  implantació  d’una  retribució
vinculada al model de control d’objectius ambientals a partir  d’ara (ROA)  a percebre per l’empresa
contractista equivalent al 30 % del cànon mensual dels serveis que afecten la recollida essent els següents:

• Servei de recollida en contenidors de la fracció rebuig

• Servei de recollida en contenidors de la fracció FORM

• Servei de recollida en contenidors de la fracció Selectiva

• Servei de recollida porta a porta i porta a porta mixt
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• Servei de recollida amb àrees d’aportació mòbil

• Servei de recollida a generadors singulars

• Servei de gestió les àrees d’aportació vigilades

• Servei de recollida a les dependències municipals

• Servei de neteja i manteniment dels contenidors

Per tal de determinar la ROA, el factor respecte als quals s’establirà aquesta retribució que serà del 30 % del
preu dels serveis anteriorment esmentats seran els següents:

• % percentatge de recollida selectiva (FORM, paper, vidre i envasos) respecte al total de tones de
residus selectius i no selectius (rebuig). 

Actualment aquest percentatge de recollida selectiva és del 8 %. En els 8 anys de durada de contracte es
pretén assolir  un nivell  del 50 %, fet que suposaria un increment del 42 %. Es fa evident que es pretén
incrementar  la  recollida  selectiva  per  reduir  la  fracció  rebuig,  amb  el  corresponent  estalvi  dels  costos
d’incineració per a l’Ajuntament i amb increment de l’ingrés pel cànon de retorn de la selectiva.

Segons l’estudi realitzat en el municipi d’Inca en base a la producció estimada de residus, i la previsió de
reciclatge en funció del tipus de servei que es realitzi es preveuen diferents increments.

Aquest  estudi  determina  un  increment  del  percentatge  de  recollida  selectiva  (d’orgànica,  paper,  vidre  i
envasos) respecte al  total  de tones de residus recollides anualment respecte l’any base (2016),  per tant
s’estableix l’objectiu màxim d’arribar a un increment del 42 %, passant de l’actual 8 % al 50 % en 8 anys, tal
com es determina en la següent taula:

Any % de reciclatge anual esperat

1 20 %

2 35 %

3 40 %

4 45 %

5 50 %

6 50 %

7 50 %

8 50 %

Per tal de calcular la quantia de la ROA s’aplicarà la següent fórmula:

D’aquesta manera, la ROA anual anirà lligada al % la recollida selectiva. Si s’aconsegueix l’objectiu anual
fixat,  l’empresa  contractista  rebrà  el  100  %  de  la  retribució  vinculada  al  model  de  control  d’objectius
ambientals; mentre que, en cas que l’objectiu assolit sigui inferior rebrà proporcionalment segons la fórmula
anteriorment mostrada. L’objectiu anual a assolir és el que es determina en la taula anterior.

A títol d’exemple:

Suposant que el cànon anual del servei afectats per la ROA sigui de 190.000 € per tant la quantia de la ROA
(30% del cànon dels serveis objecte d’aquesta reducció) serà de 54.000 €, segons la taula anterior l’any 1
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s’ha d’assolir el 10 % de reciclatge. Una vegada transcorregut l’any 1 es realitza el càlcul del % de reciclatge
resultat del qual és del 8,5 %.

Any %  de
reciclatge
anual esperat

%  de
reciclatge real

Quantia
destinada a la
ROA

Aplicació de la fórmula

1 10 % 8,5 % 54.000 €

Per tant, el cànon mensual de l’any 2 serà el resultat de sumar la quantia fixa + quantia retribució vinculada al
model de control de la qualitat + la quantia de la ROA prorratejada en 12 mesos.

En el cas que algun any se superés el % de reciclatge màxim a assolir (per exemple en l’any 1 se superés el
10%), el € resultants de més respecte a la quantia de la retribució vinculada al model de control d’objectius
ambientals s’acumularia ja per a l’any següent i així successivament fins el darrer any. Aquesta quantia no
podrà superar el 100% del la retribució variable.

A nivell  de vinculació a la facturació, l’empresa contractista durant el primer any facturarà el 100% de la
retribució variable, una vegada calculada la quantia de la retribució variable (31 de desembre de l’any n), serà
descomptada de forma prorratejada dins els 12 mesos de l’any següent. Arribats al darrer any de contracta,
es descomptarà de la garantia definitiva la ROA de l’any del darrer any del servei.

L’acreditació  dels  percentatges  de  recollida  selectiva  obtinguts  es  realitzarà  de  manera  fefaent  amb  els
albarans de pesatge o altre sistema suficientment comprovable.

Per tant, els STM elaboraran durant els primers 15 dies de l’any següent un informe del model de control
d’objectius ambientals on es determinarà la retribució vinculada al model de control d’objectius ambientals
de l’any anterior  i  per  tant la quantia que es descomptarà de la retribució vinculada al  model  de control
d’objectius ambientals de l’any següent.

12. Retribució de l’empresa contractista

Aquests serveis municipals es presten en forma i règim de gestió indirecta de serveis públics, en la modalitat
de concessió,  de conformitat  amb els  articles 275 i  següents del  TRLCSP i  la  directiva  2014/23/UE del
Parlament Europeu de 26 de febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, per tant, a risc
i ventura de l’empresa contractista. Per tant, i  com a manifestació del risc operacional transferit,  per a la
prestació del serveis contractats, l’empresa contractista rebrà una retribució variable, en funció del major o
menor  ús  per  parts  dels  destinataris  dels  serveis  municipals  contractats  (fins  al  50  %  del  servei).
Conseqüentment, la recuperació de la inversió en equips i material mòbil i en instal·lacions d’aquest Plec, i la
recuperació de les despeses d’explotació dels serveis concedits no estan garantides pel règim retributiu del
contracte de concessió, en condicions normals de funcionament.

A més, i de cara a establir un mecanisme d’incentivació econòmica i reforçar l’anterior premissa a banda de
per a la millora de la gestió de l’execució dels serveis i de la qualitat dels serveis prestats, l’Ajuntament d’Inca
preveu també incorporar en aquest contracte un mecanisme econòmic de retribució per l’assoliment de certs
objectius lligats la qualitat de l’execució del servei. 

Amb tot, la retribució per objectius es liquidarà a més vençut pel que fa a la quantia destina al control
de la qualitat (fins als 20 %) i a any vençut la quantia destinada a control dels objectius ambientals
(fins als 30 %), tenint en compte que a l’inici de la contracta hi haurà un període d’implantació dels nous
serveis i, per tant, encara no és atribuïble una adequada consecució dels objectius plantejats. Es retornarà,
per tant, en aquest període, la totalitat de la part de retribució variable dels serveis no implantats o implantats
parcialment. 

La certificació mensual que generaran els STM determinarà la quantia de la factura. A partit d’aquesta
certificació l’empresa presentarà una factura del mateix import. 
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En cas que la quantia de la certificació mensual sigui diferent a factura presentada, l’Ajuntament no
podrà aprovar aquesta factura i per tant no serà abonada fins que no es remeti i es registri de nou.

Contingut de la certificació mensual

La certificació mensual elaborada pels STM contindrà la següent documentació:

1. Informe del  model de control de l’execució del servei on es calcularan les diferencies entre les
declaracions diàries de serveis prestats presentats per l’empresa contractista,  el  control de presència i  el
registre de serveis desviats.

2. Informe del model de control de qualitat on es determinarà la retribució vinculada al model de control
de la qualitat  pels serveis de recollida de residus serà com a màxim d’un 20 % sobre el preu de contracte
una vegada descomptats els serveis no executats.

3. Informe del  model  de  control  d’objectius  ambientals  on  es  determinarà  la  retribució  vinculada  al
model de control d’objectius ambientals de l’any n-1. Que representa un 30 % dels serveis que afecten a la
gestió directa dels residus.

Tots aquests imports incorporaran l’IVA corresponent així com les revisions de preu que es determinin en cada
anualitat.“

2: Cost del servei de gestió de les àrees d’aportació vigilades

En aquesta al·legació l’empresa indica que les necessitats que determina el PPT difereixen del càlcul en
l’estudi econòmic. El redactat del PPT presenta un error material incloent el text 'a cada àrea' en el punt 'a
partir del segon any', així s’entén que és necessari disposar d’un operari per a cada àrea durant 4 hores, quan
realment el que es vol demanar és un operari de dilluns a diumenge durant 8 hores el qual es distribuiria entre
les 3 o 4 àrees que no disposen compactadora, mentre que per l’àrea que disposa de compactadores la
quantitat d’hores que s’ha de mantenir vigilada és de 12 hores.

Per tant s’estima parcialment aquesta al·legació modificant el redactat de la clàusula 7.2 àrees d’aportació
vigilades essent aquest el següent:

“...

L’horari d’atenció al públic d’aquestes àrees serà el següent:

• Durant el primer any de servei de cada àrea

◦ L’empresa disposarà d’un operari durant 8 hores diàries, repartides segons determini l’Ajuntament
o les necessitats del servei. De dilluns a diumenge a cada àrea.

◦ L’àrea que disposi de caixes compactadores l’horari serà de 12 hores de dilluns a diumenge.

• A partir del segon any de servei de cada àrea 

◦ L’empresa disposarà d’un operari durant 8 hores diàries repartides segons determini l’Ajuntament.
De dilluns a diumenge per a les àrees que no disposin de caixes compactadores.

◦ L’àrea que disposi de caixes compactadores l’horari serà de 12 hores de dilluns a diumenge.”

De la  mateixa  manera es modifica  les necessitats  d’unitats  en  l’estudi  econòmic passant  de 2,25 a  3,3
operaris per tal d’ajustar a les demandes reals de la modificació d’aquest punt.

3: Despesa recorrent en comunicacions no contemplat

En aquesta al·legació s’indica que no es contempla el cost de comunicació en el sistema d’identificació dels
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contenidors de FORM, tot i que sí que es contempla el cost d’inversió i finançament.

En l’estudi econòmic sí que contempla aquesta despesa amb el concepte de 'Plataforma informàtica FORM'.
Tot i que existeix un error material, aquest cost és un cost anual durant tota la contracta i a l’estudi només es
contempla un any. Per tant  s’estima parcialment aquesta al·legació i s’inclou com a cost en la taula del
'servei de recollida en contenidors de la FORM' del nou estudi econòmic amb el concepte de 'Sistema info. de
gestió de dades” per un valor de 18.720,00 € anuals, abans d’IVA, DG i BI. I s’elimina el concepte plataforma
informàtica FORM amb el seu corresponent cost de 2.343,75 € abans d’IVA DG i BI.

4: Inversions en comunicacions no contemplades

Segons indica aquesta al·legació es preveu una inversió de 30.000€ en el cost de primer establiment el qual
després, a causa d’un error material, no es veu repercutit en l’estudi econòmic final. El nom d’aquest concepte
és 'Plataforma informàtica'.

Per tant,  s’estima aquesta al·legació i s’inclou aquest cost en l’estudi econòmic amb el nou concepte de
Plataforma informàtica de gestió amb un cost de 4.542,38 € anuals abans d’IVA, DG i BI.

5: Festius no contemplats

Segons indica aquesta al·legació, a l’estudi econòmic no es contempla el cost de les jornades en dia festiu.

Arran de la informació rebuda, per part del l’actual licitador, a posteriori de la publicació dels documents i
l’estudi econòmic, el complement de canvi dia festiu es contempla en el cost del salari brut, per tant el cost
unitari de jornada ja contempla els dies de vacances, festius i diumenges, per tant atès que el cost de les
jornades festives es contempla en el cost unitari de cada jornada, es desestima aquesta al·legació.

A més, en vista de la nova informació rebuda es modifiquen els costs de personal que es contemplaven
diferenciats en diumenge unificant-los a la resta de dies laborables.

A títol d’exemple aquest serà el canvi que s’executarà en tots els serveis afectats:

Taula actual

Costs personal Unitat
s

Categoria Dies/S
et

Jornad
a

Mesos

Recollida lateral rebuig 1 Conductor RSU (nit) 6 100 % 12

Recollida lateral rebuig festiu 1 Conductor RSU (nit) 1 100 % 12

Taula amb la modificació

Costs personal Unitat
s

Categoria Dies/S
et

Jornad
a

Mesos

Recollida lateral rebuig 1 Conductor RSU (nit) 7 100 % 12

Així els serveis que es veuen afectats per aquest canvi són:

• Servei de recollida en contenidors de la fracció rebuig

• Servei de recollida en contenidors de la fracció FORM

• Servei de recollida amb àrees d’aportació mòbil
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• Servei de prerecollida

• Servei de gestió de la deixalleria municipal

• Servei de gestió de les àrees d’aportació vigilada

6: Incloure en equipaments de flota

En aquesta al·legació indica que no es té en compte el cost d’instal·lació de bàscules i sistema GPS a la flota
de vehicles.

En l’estudi econòmic es preveu una despesa amb el concepte 'Plataforma informàtica' amb una quantia de
9.843 € anuals destinada a sufragat aquest cost, per tant es desestima aquesta al·legació atès que si que
existeix aquest cost en l’estudi econòmic. En qualsevol cas i a títol d’aclariment se substituirà el nom d’aquest
concepte en l’estudi econòmic pel nom de 'Sistema informàtic GPS'.

7: Altres inversions no contemplades

7.1: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DELS PORTACONTENIDORS

En aquesta al·legació indica que no es contempla el cost d’instal·lació en cas de connexió a la xarxa elèctrica.

Per  a  l’alimentació  elèctrica  dels  portacontenidors  de  FORM s’ha  contemplat  en  el  cost  d’adquisició  la
instal·lació de bateries a raó de 300 € per bateria (amb previsió d’una substitució als 4 anys), el cost de 1.750
€ es desglossa amb els següents costs: 

1. Cost dels contenidors: 630 €

2. Cost del tancament: 520 €

3. Cost de les bateries: 600 €    

Es deixa a criteri  de l’adjudicatari  la substitució d’aquestes bateries per una connexió a la xarxa elèctrica
existent a la zona.

Per tant, es desestima aquesta al·legació atès que sí que es contempla el cost de les bateries, i es deixa a
criteri de l’adjudicatari opció de connexió a la xarxa, els licitadors no resten obligats a realitzar la connexió
sinó a dotar d’energia el sistema de tancament, el mètode que utilitzin és a criteri del licitador.

7.2 COST D’INVERSIÓ PER A LA FURGONETA D’INSPECCIÓ

En aquesta al·legació indica que no es presenta el cost d’inversió del vehicle d’inspecció,  atès que el plec no
obliga que s’adscrigui aquest vehicle a la contracta, el cost d’amortització de la inversió s’inclou en el cost
d’explotació així la despesa en concepte d’amortització en aquesta vehicle en concret és de 6,2 € per jornada
valor obtingut de dividir el cost total anual d’amortització i finançament entre 365 dies.

Maquinaria Valor
adquisició

Interès Amortització
anual

Cost
anual
anys
leasing

Cost  total
anual

Despesa
amortització
diari

Furgoneta
inspecció

15.000,00 € 6,75 % 1.875,00 € 396,19 € 2.271,19 € 6,22 €

Per tant es desestima aquesta al·legació atès que realment si que es contempla aquest cost.

7.3: INVERSIÓ DELS PALS PORTA-BOSSES

En aquesta al·legació indica que no es preveu el cost d’inversió dels pals porta-bosses. En l’estudi econòmic
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en la taula de desenvolupament general figura una despesa en concepte d’implantació del sistema, en la qual
es preveu, entre altres despeses, l’adquisició d’aquests pals, per tant es desestima aquesta al·legació atès
que realment si que es contempla aquest cost.

8: Rendiment de contenerització de la fracció rebuig

En aquesta al·legació indica que els rendiments calculats en la recollida de la FORM en contenidors és elevat
i per tant és materialment impossible complir  amb el servei, així suposa un rendiment de recollida de 41
contenidors per hora. Segons 'estudio para la determinación de la fórmula de pago de aplicación a la recogida
selectiva de envases ligeros' publicat per Ecoembes, presenta un rendiments de buidatge de contenidors,
aquests rendiments tot i  no ser de la mateixa fracció es poden equiparar atès que el càlcul es vincula a
nombre de contenidors i  no al  volum o pes del  tipus de residu objecte  de la recollida, en aquest estudi
presenta la següent taula amb els rendiments per a cada tipus de contenidor i recollida:

Vist la tipologia de municipi i el sistema de recollida, indica que els rendiments que representa la recollida
objecte d’aquesta al·legació és de 47,83 contenidors per hora, tot i així atès que els contenidors es troben
situats  dins  un  porta-contenidors  es  pot  equiparar  aquesta  recollida  als  rendiments  d’una  tipòloga
semi-urbana, per tant el nombre de contenidors per hora en aquest cas és de 33,43 cont./hora, aquest valor
suposa un increment del 30 % de la jornada que actualment es detalla en l’estudi econòmic, per tant atès que
el rendiment de calcula l’empresa és inferior als 47,83 cont./hora però superiors als 33,43 cont./hora, s’estima
parcialment aquesta al·legació aplicant una correcció del 30% en el percentatge de la jornada de recollida. 

9: Personal, conveni i conceptes generals

En  aquesta  al·legació  indica  que  es  necessari  obtenir  per  part  de  l’actual  contracta,  s’estima  aquesta
al·legació introduint la nova informació rebuda per part del nou licitador a posteriori de la publicació dels
documents en l’annex X Relació de personal a subrogar.

10: criteris d’adjudicació

En aquesta al·legació l’empresa CESPA indica la gran repercussió que tenen els criteris avaluables mitjançant
fórmula matemàtica a l’hora de puntuar les ofertes.

Evidentment,  tal  com s’indica a  l’al·legació,  el  Plec  premia l’empresa  que realitza  una baixa més  gran
respecte l’import de licitació però no es pot considerar que la fórmula aplicada sigui agressiva.

Seguint l’exemple marcat en l’argumentació de l’al·legació, si una empresa realitza una baixa un 4 % superior
a una altre obtindrà 5,6 punts més en aquest apartat.  Aquesta puntuació representa un 18,6 % dels punts
atorgables mitjançant judici de valor. 

Tenint en compte tots els subcriteris establerts al punt 19.2 del PCA, tant genèrics com específics, per avaluar
les ofertes tècniques, una empresa que no hagi realitzat el treball de camp necessari i un estudi profund de
les necessitats exigides en el PPT perfectament es pot veure penalitzada amb una puntuació suficientment
baixa com perquè 5,6 punts no siguin insalvables  per una empresa que hagi presentat una proposta tècnica
adequada, atès la gran  complexitat tècnica i operativa del servei.

Per  tant,  es  desestima  aquesta  al·legació,  ja  que  es  considera  correcta  la  ponderació  dels  criteris
d’adjudicació. 

Al·legacions presentades per l’empresa LUMSA

1: Error material del l’aparat càlcul del 5 %

Es remet a l’informe jurídic.

2: Personal a subrogar de la recollida selectiva

En aquesta al·legació  indica que no s’ha tingut  en compte el  personal  que actualment  està realitzant  la
recollida de la fracció selectiva en contenidors de tipus iglú, per tant s’estima aquesta al·legació i s’incorpora
la relació de personal a subrogar del servei de recollida selectiva en l’annex X personal a subrogar del PPT, a
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més també  s’inclou  aquests  costs  de  personal  al  càlcul  del  preu  de  jornada de  cada  categoria  laboral
utilitzada en l’estudi econòmic, per tant es modifiquen els preus unitaris per jornada i categoria de l’estudi
econòmic.

3: Maquinària a revertir

En aquesta al·legació s’indica que a la relació de maquinària a revertir a la nova contracta figuren vehicles
que no són objecte de reversió, per tant, atesa la nova informació rebuda, i a títol aclaridor s’estima aquesta
al·legació i es modifica l’annex II del PPT amb el següent contingut:

Maquinària Unitats

IP AD 260S31 3r dir C.C.AU CROSS SELECT 18 m3 CEP 3

IP AD 19 S27 MULTIVOL MV 16/55 1

Caixa oberta de 10 m3 6

Caixa autocompactadora 1

4: Recollida al barri de So na Monda

En aquesta al·legació indica que en l’estudi econòmic presentat utilitza una previsió de residus per a cada un
dels barris en funció de la tipologia de recollida que es realitzi, tot i que aquesta taula contengui un error
material el qual determina que en el barri de So na Monda la recollida és amb contenidors, els valors reals
utilitzats per realitzar els càlculs de rendiments per a la recollida porta a porta inclouen també aquesta zona.

Per tant, es desestima aquesta al·legació, ja que això no afecta el contingut de les taules econòmiques del
servei a causa que no modifica els rendiments de recollida. Tot i això es modifica la taula de l’estudi econòmic
per la següent, a títol aclaridor:

Zona
% de cada fracció estimada
un funció  de la  tipologia  de
recollida

Tn recollits de cada fracció estimada en funció de la tipologia de recollida

 paper vidre envasos FORM Rebuig paper vidre envasos FORM Rebuig

Centre - Molins 8 % 6 % 7 % 17 % 62 % 101 76 88 215 782

Centre  -  Sant
Francesc

8 % 6 % 7 % 17 % 62 % 70 52 61 148 541

Crist Rei 13 % 8 % 11 % 27 % 41 % 236 145 200 490 744

Crist Rei - sud 13 % 8 % 11 % 27 % 41 % 47 29 40 98 149

Crist Rei Nou 13 % 8 % 11 % 27 % 41 % 57 35 48 119 180

Resta dels barris 7 % 6 % 6 % 15 % 66 % 376 322 322 805 3.542

Sant  Francesc  -
sud

8 % 6 % 7 % 17 % 62 % 23 17 20 49 178

So na Monda 10 % 7 % 8 % 20 % 55 % 116 81 93 232 637

Es Blanquer 7 % 6 % 6 % 15 % 66 % 115 99 99 247 1.088

Rústic  (àrea
aportació
vigilada)

7 % 6 % 6 % 15 % 66 % 71 61 61 151 666

Total general      1.211 917 1.031 2.553 7.086
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5: Cost unitari de personal

En  la  present  al·legació  indica  que  el  cost  de  personal  no  s’ajusta  a  la  realitat,  degut  a  la  informació
incompleta rebuda per part de l’empresa actual del servei, i per tant genera un càlcul del cost de la jornada
per a cada una de les categories diferent al real. 

Una vegada revisada la nova informació s’estima parcialment aquesta al·legació  i s’incorpora a les taules
de càlcul del preu de unitari dels costos de personal aquestes modificacions.

Durant el procés de revisió d’aquesta informació s’ha analitzat les necessitats reals del servei i s’ha calculat el
nombre necessari d’operaris per a cada una de les categories laborals, aquest nombre és superior al nombre
d’operari a subrogar per tant es fa necessari contractar més operaris, atès que el sous dels nous operaris que
es contractin seran els que determini la  taula salarial  annexa al  conveni  i  no el cost de subrogació dels
operaris que actualment estan executant el servei, cal integrar aquesta taula salarial al càlcul del cost unitari
present a l’estudi econòmic.

El  nombre d’operaris per a cada categoria segons les necessitats reals del  servei que es proposa en el
present Ple són les següents:

Categoria Nre.  operaris
necessaris

Arrodoniment
a la baixa

Operaris  en
l’actual
contracta

 Necessitats  de
nous operaris

Conductor RSU (dia) 4,03 4 2 2

Conductor RSU (nit) 6,35 6 5 1

Peó conductor RSU (dia) 3,39 3 4 1

Peó RSU (dia) 9,61 9 2 7

Peó RSU (nit) 10,05 10 8 2

 Així,  la taula utilitzada per calcular les el cost mitjà de cada categoria és la següent:

Tipus Categoria Salari anual

Subrogat Conductor RSU (nit)     25.582,37 € 

Conductor RSU (nit)     25.241,91 € 

Peó RSU (nit)     15.828,93 € 

Peó RSU (nit)     14.996,36 € 

Peó RSU (nit)     15.822,94 € 

Peó RSU (nit)     17.476,13 € 

Conductor RSU (nit)     26.959,58 € 

Conductor RSU (nit)     21.928,94 € 

Conductor RSU (nit)     22.009,06 € 

Peó conductor RSU (dia)     12.727,43 € 

Peó RSU (dia)     13.418,09 € 

Peó RSU (nit)     15.995,70 € 

Peó RSU (nit)     15.555,59 € 
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Peó RSU (nit)     16.563,06 € 

Peó RSU (nit)     12.923,18 € 

Peó conductor RSU (dia)     18.510,72 € 

Auxiliar mecànic     30.674,03 € 

Auxiliar mecànic     30.530,19 € 

Conductor RSU (dia)     26.597,05 € 

Director     33.134,04 € 

Encarregat     31.635,64 € 

Peó conductor RSU (dia)     12.543,48 € 

Peó conductor RSU (dia)     14.545,19 € 

Peó RSU (dia)     14.358,55 € 

Conductor RSU (dia)     22.307,01 € 

Nova contractació Conductor RSU (dia)     16.529,07 € 

Conductor RSU (dia)     16.529,07 € 

Conductor RSU (nit)     18.953,39 € 

Peó conductor RSU (dia)     15.060,66 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (nit)     17.111,88 € 

Peó RSU (nit)     17.111,88 € 

Per tant, els preus unitaris de cada una de les categories laborals és la següent:

Categoria Salari  brut
anual

%SS SS Total Cost
jornada

Conductor RSU (dia) 20.490,55 € 36,6% 7.499,54 € 27.990,09 € 101,05 € 

Conductor RSU (nit) 23.445,88 € 36,6% 8581,19 € 32.027,07 € 115,62 € 

Encarregat 31.635,64 € 30,9% 9.775,41 € 41.411,05 € 149,50 € 

Peó conductor RSU (dia) 14.677,50 € 33,6% 4.931,64 € 19.609,14 € 70,79 € 

Peó RSU (dia) 14.593,02 € 33,6% 4.903,25 € 19.496,27 € 70,38 € 

Peó RSU (nit) 15.938,57 € 33,6% 5.355,36 € 21.293,92 € 76,87 € 61



6: Cost de la seguretat social a les pagues extra

A la present al·legació indica que el % de la seguretat social en el cost total anual no s’ha aplicat sobre les
pagues extres, segons la llei la quota que s’ha d’abonar en concepte de la seguretat social s’aplica sobre la
base de cotització, la qual s’inclou el cost de les pagues extra.

A causa d'un error material l’aplicació del percentatge de la seguretat social es va aplicar sobre el salari brut
sense les pagues extres, per tant  s’estima aquesta al·legació i es reposa l’error material incloent així al
càlcul del cost de la seguretat social el cost les pagues extra de seguretat social.

Per altra banda, s’ajusta el percentatge de la seguretat social en funció de la categoria laboral, així resulta de
la modificació dels %:

Categoria % SS

Conductor RSU (dia) 36,6 %

Conductor RSU (nit) 36,6 %

Director 30,9 %

Encarregat 30,9 %

Peó  conductor  RSU
(dia)

33,6 %

Peó RSU (dia) 33,6 %

Peó RSU (nit) 33,6 %

7: Cost d’amortització de les inversions

En aquesta al·legació indica que quan es calcula el cost d’amortització es basa en un càlcul de finançament
del mateix a 5 anys, que després es prorrateja a 8 anys.

Segons l’estudi en les premisses de càlcul s’estableix el temps d’amortització a 8 anys, tot i que no estableix
la durada de la relació amb l’entitat financera, la forma de finançament mitjançant leasing és la forma habitual
en aquests tipus de contracta i en aquest cas la durada recomanada per la majoria d’entitats financeres és de
5 anys, i així s’ha aplicat. Tot i això atès que la relació contractual entre l’empresa licitadora i l’ajuntament és
de 8 anys s’ha prorratejat el cost de finançament a 8 anys per tal de facilitat el càlcul total.

Per tant es desestima aquesta al·legació atès que els càlculs realitzats són correctes i s’ajusten a la realitat
del sistema; no obstant això, cada empresa el lliure de mantenir la relació amb les entitats financeres que trobi
oportunes sense necessitat d’atendre a aquestes premisses de càlcul.

8: Cost del servei de gestió de les àrees d’aportació vigilades

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació número 2 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha
resolt anteriorment.

9: Discrepàncies entre l’estudi econòmic i el PPT 

9.1.A: COST D’AMORTITZACIÓ DEL RENTA-CONTENIDORS POSTERIOR

En el PPT concretant en la clàusula 3.15. Serveis de neteja dels contenidors diu:

'...Tant per la neteja interior com exterior es podran utilitzar els mitjans que es considerin oportuns inclòs un
camió renta-contenidors. En qualsevol dels casos, l’aigua que s’utilitzi per a la neteja dels contenidors sempre
estarà a altes temperatures.' 

En aquesta redacció no denota la obligatorietat de l’adquisició o l’ús d’un vehicle rentacontenidors per a la
neteja dels contenidors.
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A la clàusula 3.15.1. Neteja exterior dels contenidors i les àrees d’ubicació diu:

'Tots  els  contenidors  es  netejaran  mitjançant  un  equip  de  neteja  amb  aigua  a  alta  pressió  o  camió
renta-contenidors i l’equip de persones que el licitador prevegi amb les següents freqüències mínimes.'

Pel  que  fa  en  aquest  redactat  tampoc  denota  la  obligatorietat  de  l’adquisició  o  l’ús  d’un  vehicle
renta-contenidors per a la neteja dels contenidors.

Per altra banda, a la clàusula 3.15.2. Neteja interior dels contenidors determina:

'...Per als contenidors en superfície de resta i selectiva de càrrega lateral així com pels contenidors de càrrega
posterior exceptuant els de FORM es podrà utilitzar un camió renta-contenidors i, per tant, realitzar el rentat in
situ, mentre que pels porta-contenidors serà necessari utilitzar equips de neteja manual.'

El aquest redactat detalla que es podrà utilitzat camió renta-contenidors exceptuant els de FORM, així atès
aquest redactat s’ha optat en l’estudi econòmic per no incloure un camió renta-contenidors de càrrega lateral,
atès que no hi ha més contenidors de càrrega lateral que els de FORM.

Per tant es desestima aquesta al·legació atès que el PPT no exigeix la compra d’aquesta maquinària.

9.1.B: COST D’AMORTITZACIÓ DE VEHICLE AMB AIGUA A PRESSIÓ

El cost d’adquisició tant del vehicle transporta contenidors com del vehicle elèctric de prerecollida inclou un
equip amb aigua a pressió a continuació es mostra una imatge d’exemple del vehicle pressupostat per a la
neteja dels contenidors

Per tant es desestima aquesta al·legació, atès que sí que s’inclou un sistema d’aigua a pressió per netejar
els contenidors.

9.1.C COST D’AMORTITZACIÓ DEL CAMIÓ AMPLIROL

En aquesta al·legació indica que no es presenta el cost d’inversió del vehicle transporta caixes, atès que el
plec no obliga que s’adscrigui aquest vehicle a la contracta, el cost d’amortització de la inversió s’inclou en el
cost d’explotació d’aquest vehicle.

Per tant es desestima aquesta al·legació atès que realment si que es contempla aquest cost.

9.1.D AMORTITZACIÓ PAL PORTA-BOSSES

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació número 7.3 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha
resolt anteriorment.

9.1.E INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DELS PORTA-CONTENIDORS

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació número 7.1 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha
resolt anteriorment.

9.1.F EQUIPAMENTS DE LA FLOTA

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació número 6 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha
resolt anteriorment.

9.2.A: NETEJA CONTENIDORS FORM 

En aquesta al·legació indica que no es tenen en compte les despeses de neteja de contenidors de FORM

Arran de la revisió del servei de neteja de contenidors s’han detectat certs errors materials en l’assignació del
tipus de vehicle i rendiments destinat a aquest ús, per tant  s’estima parcialment aquesta al·legació i per
això la taula del servei de neteja de contenidors es veurà substituïda amb els següents valors:
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9.2.B: DESPESES EN COMUNICACIÓ

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació 3 presentada per l’empresa CESPA i, per tant, ja s’ha resolt
anteriorment.

9.3: DIFERÈNCIES ENTRE ASSIGNACIÓ DE DIES ENTRE PERSONAL I MATERIAL

En aquesta al·legació  indica que figuren certes discrepàncies entre  l’assignació  d’hores als  operaris  i  la
maquinària.  Per  tant  s’estima  aquesta  al·legació i  es  modifica  l’estudi  econòmic  en  tots  els  punts  on
apareixen errors materials similars.

10: Disponibilitat de nau del servei

En  aquesta  al·legació  indica  que  no  es  troben  naus  disponibles  en  el  polígon  d’Inca  amb  aquestes
característiques.

L’exigència de disposar d’una nau del servei en el municipi d’Inca es bàsicament per tal de reduir costs de
desplaçament innecessaris i per tant optimitzar el serveis, a més de reduir el desgast dels vehicles. Per altra
banda s’ha realitzat una consulta de disponibilitat de naus, i s’han localitzat diferents naus per un lloguer
aproximat de 1.200 €, per tant es desestima aquesta al·legació mantenint el redactat tal i com figura en el
PPT. 

Per això, expedeixo el present informe als efectes oportuns. Inca, 5 de setembre de 2016 L’enginyer tècnic
municipal, Pere Mestre Rayó. Cap de projecte Pere Soberats March.'

III.- A la vista d'aquests informes, es proposa estimar o desestimar les al·legacions presentades amb el sentit
que es proposa en aquests informes. 

Per part dels serveis tècnics s'ha procedit a modificar els plecs de condicions i documents annexes a la vista
de les al·legacions que s'estimen.

En conseqüència és procedent continuar amb el procediment per l'adjudicació del servei per la qual cosa es
proposa al Plenari municipal l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.-  Resoldre les al·legacions presentades amb el  sentit  que es proposa en els informes transcrits
anteriorment.

SEGON.- Aprovar l'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 domiciliària de residus del terme
municipal d'Inca i  el  seu transport,  amb les modificacions introduïdes arran de les al·legacions que s'han
estimat.

TERCER.- Continuar amb la tramitació de l'expedient i, en conseqüència, publicar la licitació 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. Inca, 5 de setembre de 2016. EL BATLE, Virgilio Moreno Sarrió.'

El Sr. Secretari explica que es presenta la següent esmena amb una sèrie de rectificacions, unes per motius
informàtics i d'altres per tal de millorar els precs de prescripcions tècniques:

'I.- En data 28 de juliol de 2016 el Ple de l'Ajuntament d'Inca va acordar aprovar l'expedient de contractació i
disposar l'obertura del procediment per l'adjudicació de la concessió del servei públic de recollida domiciliària
de residus del terme municipal d'Inca i el seu transport.

Seguint el procediment establert, i segons disposa l'art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, es va exposar al públic el plec de condicions administratives particulars
junt amb el plec de prescripcions tècniques, estudi econòmic i documents annexes, mitjançant publicació en el
BOIB en data de 6 d'agost de 2016, núm. 100, i en el perfil del contractista, talment com consta a l'expedient.

Dins el termini d'informació pública es varen presentar les següents al·legacions:

- Al·legacions de Fomento de Construcciones y Contratas SA, amb escrit de data 8 d'agost de 2016, registre
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d'entrada núm. 9.951.

- Al·legacions d'Amer e Hijos SA, amb escrit de data 8 d'agost de 2016, registre d'entrada núm. 9.953.

- Al·legacions de Limpiezas Urbanas de Mallorca, amb escrit de data 12 d'agost de 2016, registre d'entrada
núm. 10151.

- Al·legacions de Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, amb escrit de 16 d'agost de
2016, registre d'entrada núm. 10.190.

Arran d'una d'aquestes al·legacions , mitjançant escrit de 29 d'agost de 2016, registre de sortida núm. 8.539,
es va demanar a l'empresa que presta el servei, Limpiezas Urbanas de Mallorca SA, informació sobre el
costos salarials del personal a subrogar. En data 1 de setembre de 2016, registre d'entrada núm. 10.786,
aquest empresa contesta el requeriment. 

II.- Per contestar aquestes al·legacions s'han emesos informes per part del Secretari Municipal i l'empresa
consultora Gram I l'enginyer tècnic municipal, del següent contingut literal:

«INFORME JURÍDIC que emet el secretari accidental de la corporació relatiu a les al·legacions de caire jurídic
presentades als plecs de condicions i els seus documents annexos, de l'expedient de contractació per la
concessió del servei públic de recollida domiciliària de residus urbans del terme municipal d'Inca i el seu
transport. 

Seguidament es passen a analitzar les al·legacions presentades durant el termini d'informació pública dels
plecs de condicions i que per la seva resolució precisen d'un estudi jurídic. 

a.- Al·legació presentada per Fomento de Construcciones y Contratas SA en data 8 d'agost de 2016, registre
d'entrada núm. 9.951. 

L'al·legació fa un estudi de la normativa que resulta d'aplicació en matèria de revisió de preus a conseqüència
de la nova redacció de l'art. 89 del TRLCSP donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l'economia  espanyola.  Al·lega  que  segons  la  recomanació  de  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa de l'Estat encara no és d'aplicació l'art. 89 del TRLCSP, però després, en canvi, al llarg de la
seva exposició, utilitza aquest precepte per argumentar la necessitat que el cost de la mà d'obra sigui un
element a tenir en compte per la revisió de preus. En definitiva sol·licita que a la condició núm. 6 del plec,
relativa a la revisió de preus, s'introdueixi un índex de revisió específic lligat a l'evolució del cost de la mà
d'obra.

En primer lloc cal aclarir quina és la normativa d'aplicació en aquest expedient en matèria de revisió de preus.

La  Llei  de  pressuposts  de  l'Estat  per  l'any  2014 a  la  seva  disposició  addicional  vuitanta-vuitena,  sense
modificar  la  redacció  de  l'art.  89  del  TRLCSP,  va  introduir  certes  limitacions  a  la  revisió  de  preus  dels
contractes administratius, prohibint la revisió dels preus referenciada a un índex general de preus, de forma
que en cas que procedeixi la revisió aquesta haurà de reflectir l'evolució dels costos. 

Posteriorment, talment com diu l'al·legador, la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia
espanyola (LDE), va donar nova redacció a l'art. 89 del TRLCSP però va diferir la seva entrada en vigor a la
publicació del seu reglament de desenvolupament. I a la seva disposició transitòria apartat 1 va establir que el
règim de la revisió de preus, fins que entrés en vigor aquest reglament, seria l'establert en els plecs. A dia
d'avui aquest reglament no s'ha publicat.

Davant aquesta escenari legislatiu la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat va emetre una
recomanació a la qual fa referència l'al·legador. També la Junta Consultiva d'Aragó va emetre el seu informe
18/2015, en el qual en total claredat es conclou que fins que s'aprovi el Reglament de desenvolupament el
règim de revisió dels contractes del sector públic serà el previst a l'art. 89 del TRLCSP, amb la seva redacció
anterior a la LDE, en els derogats arts. del 90 al 92 del TRLCSP, i en els inalterats arts. 93 i 94 del TRLCSP,
això sí, amb les limitacions contingudes a la disposició addicional 88 de la Llei de pressuposts de l'Estat per a
l'any 2014.
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Doncs bé, quan es va redactar la condició 6 del plec de condicions es va tenir en compte aquest escenari
legislatiu, si bé la remissió a l'art. 89 no es va fer per tractar-se d'un precepte d'aplicació, sinó com si d'una
clàusula contractual es tractés, en base a la certa llibertat que introdueix la disposició transitòria de la LDE al
manifestar que el règim de la revisió de preus serà el que es disposi en el plec. 

És a dir, es va introduir la referència a l'art. 89 únicament amb la finalitat que actués com una clàusula del plec
exclusivament en la qüestió del cost de la mà d'obra, però no per tractar-se d'una norma en vigor, perquè no
hi estava. Tal volta vist ara la confusió que ha provocat hauria estat millor simplement suprimir la referència a
l'art. 89 i mantenir el contingut de la clàusula. 

Per tant, no és cert que la condició 6 del plec segueixi el règim legal de l'art. 89 del TRLCSP que encara no
està en vigor. El que sí es va voler en aquell plec és que no es revisés els costos de la mà d'obra ni els costos
derivats  de  l'adquisició  dels  béns  materials  i  immobiliaris  adscrits  al  contracte,  qüestió  aquesta  que  és
perfectament legal.

Ara bé, reconsiderada la situació, els serveis tècnics municipals s'inclinen per estimar l'al·legació encara que
sigui parcialment, ja que a la vista de la importància que representa aquest cost en el total del contracte es
considera convenient considerar-ho.  Ara bé deim parcialment perquè es tractaria de posar límits a aquesta
revisió en base al que disposa l'art. 91.2 del TRLCSP.

Hem de recordar que mentre no entri  en vigor el  reglament de desenvolupament  de la LDE, la doctrina
científica considera d'aplicació els preceptes 89 a 94 del TRLCSP amb les limitacions de la LPGE per a l'any
2014, i per altra banda una altra vegada hem de recordar la llibertat que concedeix la disposició transitòria de
la LDE. Per aquest motius es proposa que s'ha de considerar el cost de la mà d'obra amb els següents
termes:

Quan  per  circumstàncies  excepcionals,  l'evolució  del  cost  de  la  mà  d'obra  esdevinguda  en  un  període
experimenti desviacions a l'alça  que es puguin reputar com a impredictibles en el moment de l'adjudicació del
contracte, el Ple municipal, amb previ Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, podrà autoritzar, amb
caràcter  transitori,  la  introducció de factors correctors d'aquesta desviació per la seva consideració en la
revisió del preu, sense que, en cap cas pugui superar el 80 % de la desviació efectivament produïda.

Els costos abans esmentats que, si fos el cas, afectaran la revisió de preus, estaran vinculats al conveni
col·lectiu que es trobi en vigor en el moment de la possible revisió entre l'empresa que resulti adjudicatària i el
personal adscrit al servei. 

Mentre no hi hagi un desenvolupament normatiu aquest índex operarà com un índex específic i es recollirà
expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Per altre banda a rel del anàlisis de la qüestió salarial, s'ha analitzat la condició 24.1.A del plec de condicions
administratives.  Encara  que  és  evident,  però  perquè  no  hi  hagi  dubtes,  per  a  una  major  garantia  del
compliment d'aquesta condició especial, es considera adient afegir que l'Ajuntament en qualsevol moment
podrà demanar a l'empresa contractista tota aquella documentació que sigui necessària per acreditar el seu
compliment.

b.- Al·legació presentada per Amer e Hijos SA en data de 8 d'agost de 2016, registre d'entrada núm. 9.953.

Considera Amer e Hijos SA que la classificació empresarial mitjançant la qual es pot acreditar la solvència
hauria de ser grup R, subgrup 5, categoria 5 i no la R-5-categoria 5(f) que és el que s'ha disposat en el plec
de condicions.

Efectivament hi ha un error, es procedent suprimir la referència a la lletra F, però cal matissar que en lloc de F
s'ha de posar la lletra D segons el quadre d'equivalències de la disposició transitòria tercera del RD 773/2015,
de 28 d'agost,  per la qual  cosa cal estimar parcialment l'al·legació i  modificar el plec en el  sentit  que la
classificació amb la qual es pot acreditar la solvència serà la de grup R, subgrup 5, categoria 5 (D).

c.-  Al·legació  presentada  per  Limpiezas  Urbanas  de  Mallorca  en  data  de  12  d'agost  de  2016,  registre
d'entrada núm. 10151, quant a l'error material del tipus de licitació.
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És cert que existeix aquest error, si bé a causa de la variació del tipus de licitació a conseqüència de les
al·legacions  presentades  aquesta  al·legació  deixa  de  tenir  vigència.  Inca,  5  de  setembre  de  2016  EL
SECRETARI ACTAL. Sign. Guillermo Corró Truyol.

INFORME TÈCNIC DE RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,  DE LA
CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS URBANS DEL TERME
MUNICIPAL D'INCA I EL SEU TRANSPORT

Al·legacions presentades per Amer e Hijos

Es remet a l’informe jurídic.

Al·legacions presentades per FCC

Es remet a l’informe jurídic.

Al·legacions presentades per l’empresa Cespa

1: Pagament de la prestació

L’empresa  al·lega  que  en  la  clàusula  12  del  PPT,  'retribució  de  l’empresa  contractista',  determina  que
l’abonament del 30 % dels serveis executats durant l’any en curs seran abonats l’any següent en funció dels
objectius ambientals assolits. Això significa que aquest import vinculat als objectius ambientals es retribuirà a
365 dies, incomplint així el que determina la llei en relació al període de pagament a proveïdors per a les
administracions locals. 

Per  tant  s’estima  la  present  al·legació modificant  la  redacció  de  les  clàusules  11.3  Model  de  control
d’objectius ambientals i la clàusula 12 Retribució de l’empresa contractista del PPT, essent aquesta la nova
redacció:

'...

11.3 Model de control d’objectius ambientals

L’objectiu  d’aquest  model  de control  és el  de vincular  la  producció  de les diferents  fraccions objecte  de
recollida  a  la  facturació  de  l’empresa  contractista,  per  tant,  s’estableix  la  implantació  d’una  retribució
vinculada al model de control d’objectius ambientals a partir  d’ara (ROA)  a percebre per l’empresa
contractista equivalent al 30 % del cànon mensual dels serveis que afecten a la recollida essent els següents:

• Servei de recollida en contenidors de la fracció rebuig

• Servei de recollida en contenidors de la fracció FORM

• Servei de recollida en contenidors de la fracció Selectiva

• Servei de recollida porta a porta i porta a porta mixt

• Servei de recollida amb àrees d’aportació mòbil

• Servei de recollida a generadors singulars

• Servei de gestió les àrees d’aportació vigilades

• Servei de recollida a les dependències municipals

• Servei de neteja i manteniment dels contenidors

Per tal de determinar la ROA, el factor respecte als quals s’establirà aquesta retribució que serà del 30% del
preu dels serveis anteriorment esmentats seran els següents:

• % percentatge de recollida selectiva (FORM, paper, vidre i envasos) respecte al total de tones de
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residus selectius i no selectius (rebuig). 

Actualment aquest percentatge de recollida selectiva és del 8 %. En els 8 anys de durada de contracte es
pretén assolir  un nivell  del 50 %, fet que suposaria un increment del 42 %. Es fa evident que es pretén
incrementar  la  recollida  selectiva  per  reduir  la  fracció  rebuig,  amb  el  corresponent  estalvi  dels  costos
d’incineració per a l’Ajuntament i amb increment de l’ingrés pel cànon de retorn de la selectiva.

Segons l’estudi realitzat en el municipi d’Inca en base a la producció estimada de residus, i la previsió de
reciclatge en funció del tipus de servei que es realitzi es preveuen diferents increments.

Aquest  estudi  determina  un  increment  del  percentatge  de  recollida  selectiva  (d’orgànica,  paper,  vidre  i
envasos) respecte al  total  de tones de residus recollides anualment respecte l’any base (2016),  per tant
s’estableix l’objectiu màxim d’arribar a un increment del 42 %, passant de l’actual 8 % al 50 % en 8 anys, tal i
com es determina en la següent taula:

Any % de reciclatge anual esperat

1 20 %

2 35 %

3 40 %

4 45 %

5 50 %

6 50 %

7 50 %

8 50 %

Per tal de calcular la quantia de la ROA s’aplicarà la següent fórmula:
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D’aquesta manera, la ROA anual anirà lligada al % la recollida selectiva. Si s’aconsegueix l’objectiu anual
fixat,  l’empresa  contractista  rebrà  el  100  %  de  la  retribució  vinculada  al  model  de  control  d’objectius
ambientals; mentre que, en cas que l’objectiu assolit sigui inferior rebrà proporcionalment segons la fórmula
anteriorment mostrada. L’objectiu anual a assolir és el que es determina en la taula anterior.

A títol d’exemple:

Suposant que el cànon anual del servei afectats per la ROA sigui de 190.000 € per tant la quantia de la ROA
(30 % del cànon dels serveis objecte d’aquesta reducció) serà de 54.000 €, segons la taula anterior l’any 1
s’ha d’assolir el 10 % de reciclatge. Una vegada transcorregut l’any 1 es realitza el càlcul del % de reciclatge
resultat del qual és del 8,5 %

Any %  de
reciclatge
anual esperat

%  de
reciclatge real

Quantia
destinada a la
ROA

Aplicació de la fórmula
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1 10 % 8,5 % 54.000 €
€=

€
45.800

10%

54.0008,5%





 ∗

x

Per tant el cànon mensual de l’any 2 serà el resultat de sumar la quantia fixa + quantia retribució vinculada al
model de control de la qualitat + la quantia de la ROA prorratejada en 12 mesos.

En el cas que algun any se superés el % de reciclatge màxim a assolir (per exemple en l’any 1 se superés el
10 %), el € resultants de més respecte a la quantia de la retribució vinculada al model de control d’objectius
ambientals s’acumularia ja per a l’any següent i així successivament fins el darrer any. Aquesta quantia no
podrà superar el 100 % del la retribució variable.

A nivell  de vinculació a la facturació, l’empresa contractista durant el primer any facturarà el 100% de la
retribució variable, una vegada calculada la quantia de la retribució variable (31 de desembre de l’any n), serà
descomptada de forma prorratejada dins els 12 mesos de l’any següent. Arribats al darrer any de contracta,
es descomptarà de la garantia definitiva la ROA de l’any del darrer any del servei.

L’acreditació  dels  percentatges  de  recollida  selectiva  obtinguts  es  realitzarà  de  manera  fefaent  amb  els
albarans de pesatge o altre sistema suficientment comprovable.

Per tant els STM elaboraran durant els primers 15 dies de l’any següent un informe del model de control
d’objectius ambientals on es determinarà la retribució vinculada al model de control d’objectius ambientals
de l’any anterior  i  per  tant la quantia que es descomptarà de la retribució vinculada al  model  de control
d’objectius ambientals de l’any següent.

12. Retribució de l’empresa contractista

Aquests serveis municipals es presten en forma i règim de gestió indirecta de serveis públics, en la modalitat
de concessió,  de conformitat  amb els  articles 275 i  següents del  TRLCSP i  la  directiva  2014/23/UE del
Parlament Europeu de 26 de febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, per tant, a risc
i  ventura  de  l’empresa  contractista.  Per  tant  i  com a  manifestació  del  risc  operacional  transferit,  per  la
prestació del serveis contractats, l’empresa contractista rebrà una retribució variable, en funció del major o
menor  ús  per  parts  dels  destinataris  dels  serveis  municipals  contractats  (fins  al  50  %  del  servei).
Conseqüentment, la recuperació de la inversió en equips i material mòbil i en instal·lacions d’aquest Plec, i la
recuperació de les despeses d’explotació dels serveis concedits no estan garantides pel règim retributiu del
contracte de concessió, en condicions normals de funcionament.

A més i de cara a establir un mecanisme d’incentivació econòmica i reforçar l’anterior premissa a més de per
a la millora de la gestió de l’execució dels serveis i de la qualitat dels serveis prestats, l’Ajuntament d’Inca
preveu també incorporar en aquest contracte un mecanisme econòmic de retribució per l’assoliment de certs
objectius lligats la qualitat de l’execució del servei. 

Amb tot, la retribució per objectius es liquidarà a més vençut pel que fa a la quantia destina al control
de la qualitat (fins als 20 %) i a any vençut la quantia destinada a control dels objectius ambientals
(fins als 30 %), tenint en compte que a l’inici de la contracta hi haurà un període d’implantació dels nous
serveis i, per tant, encara no és atribuïble una adequada consecució dels objectius plantejats. Es retornarà,
per tant, en aquest període, la totalitat de la part de retribució variable dels serveis no implantats o implantats
parcialment. 

La certificació mensual que generaran els STM determinarà la quantia de la factura. A partit d’aquesta
certificació l’empresa presentarà una factura del mateix import. 

En cas que la quantia de la certificació mensual sigui diferent a factura presentada, l’Ajuntament no
podrà aprovar aquesta factura i per tant no serà abonada fins que no es remeti i es registri de nou.

Contingut de la certificació mensual

La certificació mensual elaborada pels STM contindrà la següent documentació:
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• Informe del  model de control de l’execució del servei on es calcularan les diferencies entre les
declaracions diàries de serveis prestats presentats per l’empresa contractista, el control de presència i
el registre de serveis desviats.

• Informe del model de control de qualitat on es determinarà la retribució vinculada al model de control
de la qualitat  pels serveis de recollida de residus serà com a màxim d’un  20 % sobre el preu de
contracte una vegada descomptats els serveis no executats.

• Informe del  model  de  control  d’objectius  ambientals  on  es  determinarà  la  retribució  vinculada  al
model de control d’objectius ambientals  de l’any n-1. Que representa un 30 % dels serveis que
afecten la gestió directa dels residus.

Tots aquests imports incorporaran l’IVA corresponent així com les revisions de preu que es determinin en cada
anualitat.'

2: Cost del servei de gestió de les àrees d’aportació vigilades

En aquesta al·legació l’empresa indica que les necessitats que determina el PPT difereixen del càlcul en
l’estudi econòmic. La redacció del PPT presenta un error material incloent el text 'a cada àrea' en el punt 'a
partir del segon any', així s’entén que és necessari disposar d’un operari per a cada àrea durant 4 hores, quan
realment el que es vol demanar és un operari de dilluns a diumenge durant 8 hores el qual es distribuiria entre
les 3 o 4 àrees que no disposen compactadora, mentre que per l’àrea que disposa de compactadores la
quantitat d’hores que s’ha de mantenir vigilada és de 12 hores.

Per tant s’estima parcialment aquesta al·legació modificant el redactat de la clàusula 7.2 àrees d’aportació
vigilades essent aquest el següent:

'...

L’horari d’atenció al públic d’aquestes àrees serà el següent:

• Durant el primer any de servei de cada àrea

◦ L’empresa disposarà d’un operari durant 8 hores diàries, repartides segons determini l’Ajuntament
o les necessitats del servei. De dilluns a diumenge a cada àrea.

◦ L’àrea que disposi de caixes compactadores l’horari serà de 12 hores de dilluns a diumenge.

• A partir del segon any de servei de cada àrea 

◦ L’empresa disposarà d’un operari durant 8 hores diàries repartides segons determini l’Ajuntament.
De dilluns a diumenge per a les àrees que no disposin de caixes compactadores.

◦ L’àrea que disposi de caixes compactadores l’horari serà de 12 hores de dilluns a diumenge.'

De la  mateixa  manera es modifica  les necessitats  d’unitats  en  l’estudi  econòmic passant  de 2,25 a  3,3
operaris per tal d’ajustar a les demandes reals de la modificació d’aquest punt.

3: Despesa recurrent en comunicacions no contemplat

En aquesta al·legació s’indica que no es contempla el cost de comunicació en el sistema d’identificació dels
contenidors de FORM, tot i que sí que es contempla el cost d’inversió i finançament.

En l’estudi econòmic sí que contempla aquesta despesa amb el concepte de 'Plataforma informàtica FORM'.
Tot i que existeix un error material, aquest cost és un cost anual durant tota la contracta i en l’estudi només es
contempla un any. Per tant  s’estima parcialment aquesta al·legació i s’inclou com a cost en la taula del
'servei de recollida en contenidors de la FORM' del nou estudi econòmic amb el concepte de “Sistema info. de
gestió de dades” per un valor de 18.720,00 € anuals, abans d’IVA, DG i BI. I s’elimina el concepte plataforma
informàtica FORM amb el seu corresponent cost de 2.343,75 € abans d’IVA DG i BI.
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4: Inversions en comunicacions no contemplades

Segons indica aquesta al·legació es preveu una inversió de 30.000 € en el cost de primer establiment el qual
després, a causa d’un error material, no es veu repercutit en l’estudi econòmic final. El nom d’aquest concepte
és 'Plataforma informàtica'.

Per tant,  s’estima aquesta al·legació i s’inclou aquest cost en l’estudi econòmic amb el nou concepte de
Plataforma informàtica de gestió amb un cost de 4.542,38 € anuals abans d’IVA, DG i BI.

5: Festius no contemplats

Segons indica aquesta al·legació, en l’estudi econòmic no es contempla el cost de les jornades en dia festiu.

Arran de la informació rebuda, per part del l’actual licitador, a posteriori de la publicació dels documents i
l’estudi econòmic, el complement de canvi dia festiu es contempla en el cost del salari brut, per tant el cost
unitari de jornada ja contempla els dies de vacances, festius i diumenges, per tant atès que el cost de les
jornades festives es contempla en el cost unitari de cada jornada, es desestima aquesta al·legació.

A més, en vista de la nova informació rebuda es modifiquen els costs de personal que es contemplaven
diferenciats en diumenge unificant-los a la resta de dies laborables.

A títol d’exemple aquest serà el canvi que s’executarà en tots els serveis afectats:

Taula actual

Costs personal Unitat
s

Categoria Dies/S
et

Jornad
a

Mesos

Recollida lateral rebuig 1 Conductor RSU (nit) 6 100 % 12

Recollida lateral rebuig festiu 1 Conductor RSU (nit) 1 100 % 12

Taula amb la modificació

Costs personal Unitat
s

Categoria Dies/S
et

Jornad
a

Mesos

Recollida lateral rebuig 1 Conductor RSU (nit) 7 100 % 12

Així els serveis que es veuen afectats per aquest canvi són:

• Servei de recollida en contenidors de la fracció rebuig

• Servei de recollida en contenidors de la fracció FORM

• Servei de recollida amb àrees d’aportació mòbil

• Servei de prerecollida

• Servei de gestió de la deixalleria municipal

• Servei de gestió de les àrees d’aportació vigilada

6: Incloure en equipaments de flota

En aquesta al·legació indica que no es té en compte el cost d’instal·lació de bàscules i sistema GPS a la flota
de vehicles.

En l’estudi econòmic es preveu una despesa amb el concepte 'Plataforma informàtica' amb una quantia de
9.843 € anuals destinada a sufragat aquest cost, per tant es desestima aquesta al·legació, atès que sí que
existeix aquest cost en l’estudi econòmic. En qualsevol cas i a títol d’aclariment es substituirà el nom d’aquest
concepte en l’estudi econòmic pel nom de 'Sistema informàtic GPS'.
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7: Altres inversions no contemplades

7.1: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DELS PORTA-CONTENIDORS

En aquesta al·legació indica que no es contempla el cost d’instal·lació en cas de connexió a la xarxa elèctrica.

Per  a  l’alimentació  elèctrica  dels  portacontenidors  de  FORM s’ha  contemplat  en  el  cost  d’adquisició  la
instal·lació de bateries a raó de 300 € per bateria (amb previsió d’una substitució als 4 anys), el cost de
1.750€ es desglossa amb els següents costs: 

4. Cost dels contenidors: 630 €

5. Cost del tancament: 520 €

6. Cost de les bateries: 600 €    

Es deixa a criteri  de l’adjudicatari  la substitució d’aquestes bateries per una connexió a la xarxa elèctrica
existent a la zona.

Per tant, es desestima aquesta al·legació atès que sí que es contempla el cost de les bateries, i es deixa a
criteri de l’adjudicatari opció de connexió a la xarxa, els licitadors no resten obligats a realitzar la connexió
sinó a dotar d’energia el sistema de tancament, el mètode que utilitzin és a criteri del licitador.

7.2 COST D’INVERSIÓ PER A LA FURGONETA D’INSPECCIÓ

En aquesta al·legació indica que no es presenta el cost d’inversió del vehicle d’inspecció, atès que el plec no
obliga que s’adscrigui aquest vehicle a la contracta, el cost d’amortització de la inversió s’inclou en el cost
d’explotació així la despesa en concepte d’amortització en aquesta vehicle en concret és de 6,2 € per jornada
valor obtingut de dividir el cost total anual d’amortització i finançament entre 365 dies.

Maquinaria Valor
adquisició

Interès Amortització
anual

Cost
anual
anys
leasing

Cost  total
anual

Despesa
amortització
diari

Furgoneta
inspecció

15.000,00 € 6,75% 1.875,00 € 396,19 € 2.271,19 € 6,22 €

Per tant es desestima aquesta al·legació atès que realment si que es contempla aquest cost.

7.3: INVERSIÓ DELS PALS PORTA-BOSSES

En aquesta al·legació indica que no es preveu el cost d’inversió dels pals porta-bosses. En l’estudi econòmic
en la taula de desenvolupament general figura una despesa en concepte d’implantació del sistema, en la qual
es preveu, entre altres despeses, l’adquisició d’aquests pals, per tant es desestima aquesta al·legació atès
que realment si que es contempla aquest cost.

8: Rendiment de contenerització de la fracció rebuig

En aquesta al·legació indica que els rendiments calculats en la recollida de la FORM en contenidors és elevat
i per tant és materialment impossible complir  amb el servei, així suposa un rendiment de recollida de 41
contenidors per hora. Segons “estudio para la determinación de la fórmula de pago de aplicación a la recogida
selectiva de envases ligeros” publicat per Ecoembes, presenta un rendiments de buidatge de contenidors,
aquests rendiments tot i  no ser de la mateixa fracció es poden equiparar atès que el càlcul es vincula a
nombre de contenidors i  no al  volum o pes del  tipus de residu objecte  de la recollida, en aquest estudi
presenta la següent taula amb els rendiments per a cada tipus de contenidor i recollida:
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Vist la tipologia de municipi i el sistema de recollida, indica que els rendiments que representa la recollida
objecte d’aquesta al·legació és de 47,83 contenidors per hora, tot i així atès que els contenidors es troben
situats dins un portacontenidors es pot equiparar aquesta recollida als rendiments d’una tipòloga semi-urbana,
per tant el nombre de contenidors per hora en aquest cas és de 33,43 cont./hora, aquest valor suposa un
increment  del  30  % de  la  jornada que  actualment  es  detalla  en l’estudi  econòmic,  per  tant  atès que  el
rendiment de calcula l’empresa és inferior als 47,83 cont./hora però superiors als 33,43 cont./hora, s’estima
parcialment aquesta al·legació aplicant una correcció del 30 % en el percentatge de la jornada de recollida. 

9: Personal, conveni i conceptes generals

En  aquesta  al·legació  indica  que  es  necessari  obtenir  per  part  de  l’actual  contracta,  s’estima  aquesta
al·legació introduint la nova informació rebuda per part del nou licitador a posteriori de la publicació dels
documents a l’annex X Relació de personal a subrogar.

10: criteris d’adjudicació

En aquesta al·legació l’empresa CESPA indica la gran repercussió que tenen els criteris avaluables mitjançant
fórmula matemàtica a l’hora de puntuar les ofertes.

Evidentment, tal com s’indica a l’al·legació, el Plec premia l’empresa que realitza una baixa més gran respecte
l’import de licitació, però no es pot considerar que la fórmula aplicada sigui agressiva.

Seguint l’exemple marcat en l’argumentació de l’al·legació, si una empresa realitza una baixa un 4 % superior
a una altre obtindrà 5,6 punts més en aquest apartat. Aquesta puntuació representa un 18,6 % dels punts
atorgables mitjançant judici de valor. 

Tenint en compte tots els subcriteris establerts al punt 19.2 del PCA, tant genèrics com específics, per avaluar
les ofertes tècniques, una empresa que no hagi realitzat el treball de camp necessari i un estudi profund de
les necessitats exigides en el PPT perfectament es pot veure penalitzada amb una puntuació suficientment
baixa com perquè 5,6 punts no siguin insalvables per una empresa que hagi presentat una proposta tècnica
adequada, atesa la gran complexitat tècnica i operativa del servei.

Per  tant,  es  desestima  aquesta  al·legació  ja  que  es  considera  correcta  la  ponderació  dels  criteris
d’adjudicació. 

Al·legacions presentades per l’empresa LUMSA

1: Error material del l’aparat càlcul del 5 %

Es remet a l’informe jurídic.

2: Personal a subrogar de la recollida selectiva

En aquesta al·legació  indica que no s’ha tingut  en compte el  personal  que actualment  està realitzant  la
recollida de la fracció selectiva en contenidors de tipus iglú, per tant s’estima aquesta al·legació i s’incorpora
la relació de personal a subrogar del servei de recollida selectiva en l’annex X personal a subrogar del PPT, a
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més també  s’inclou  aquests  costs  de  personal  al  càlcul  del  preu  de  jornada de  cada  categoria  laboral
utilitzada en l’estudi econòmic, per tant es modifiquen els preus unitaris per jornada i categoria de l’estudi
econòmic.

3: Maquinària a revertir

En aquesta al·legació s’indica que en la relació de maquinària a revertir a la nova contracta hi figuren vehicles
que no són objecte de reversió, per tant atès la nova informació rebuda, i a títol aclaridor s’estima aquesta
al·legació i es modifica l’annex II del PPT amb el següent contingut:

Maquinària Unitats

IP AD 260S31 3r dir C.C.AU CROSS SELECT 18 m3 CEP 3

IP AD 19 S27 MULTIVOL MV 16/55 1

Caixa oberta de 10 m3 6

Caixa autocompactadora 1

4: Recollida al barri de So na Monda

En aquesta al·legació indica que en l’estudi econòmic presentat utilitza una previsió de residus per a cada un
dels barris en funció de la tipologia de recollida que es realitzi, tot i que aquesta taula contengui un error
material el qual determina que en el barri de So na Monda la recollida és amb contenidors, els valors reals
utilitzats per realitzar els càlculs de rendiments per a la recollida porta a porta inclouen també aquesta zona.

Per tant, es desestima aquesta al·legació ja que això no afecta el contingut de les taules econòmiques del
servei a causa que no modifica els rendiments de recollida. Tot i això es modifica la taula de l’estudi econòmic
per la següent, a títol aclaridor:

Zona
% de cada fracció estimada un
funció  de  la  tipologia  de
recollida

Tn recollits de cada fracció estimada en funció de la tipologia de recollida

 paper vidre envasos FORM Rebuig paper vidre envasos FORM Rebuig

Centre - Molins 8 % 6 % 7 % 17 % 62 % 101 76 88 215 782

Centre  -  Sant
Francesc

8 % 6 % 7 % 17 % 62 % 70 52 61 148 541

Crist Rei 13 % 8 % 11 % 27 % 41 % 236 145 200 490 744

Crist Rei - sud 13 % 8 % 11 % 27% 41 % 47 29 40 98 149

Crist Rei Nou 13 % 8 % 11 % 27 % 41 % 57 35 48 119 180

Resta dels barris 7 % 6 % 6 % 15 % 66 % 376 322 322 805 3.542

Sant  Francesc  -
sud

8 % 6 % 7 % 17 % 62 % 23 17 20 49 178

So na Monda 10 % 7 % 8 % 20 % 55 % 116 81 93 232 637

Es Blanquer 7 % 6 % 6 % 15 % 66 % 115 99 99 247 1.088

Rústic  (àrea
aportació vigilada)

7 % 6 % 6 % 15 % 66 % 71 61 61 151 666

Total general      1.211 917 1.031 2.553 7.086
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5: Cost unitari de personal

A la present  al·legació indica que el  cost  de personal  no s’ajusta a la realitat,  a causa de la informació
incompleta rebuda per part de l’empresa actual del servei, i per tant genera un càlcul del cost de la jornada
per a cada una de les categories diferent al real. 

Una vegada revisada la nova informació s’estima parcialment aquesta al·legació i s’incorpora a les taules
de càlcul del preu de unitari dels costos de personal aquestes modificacions.

Durant el procés de revisió d’aquesta informació s’ha analitzat les necessitats reals del servei i s’ha calculat el
nombre necessari d’operaris per a cada una de les categories laborals, aquest nombre és superior al nombre
d’operari a subrogar per tant es fa necessari contractar més operaris, atès que el sous dels nous operaris que
es contractin seran els que determini la  taula salarial  annexa al  conveni  i  no el cost de subrogació dels
operaris que actualment estan executant el servei, cal integrar aquesta taula salarial al càlcul del cost unitari
present en l’estudi econòmic.

El  nombre d’operaris per a cada categoria segons les necessitats reals del  servei que es proposa en el
present Ple són les següents:

Categoria 
Nre.
operaris
necessaris

Arrodonimen
t a la baixa

Operaris  en
l’actual
contracta

 necessitats  de
nous operaris

Conductor RSU (dia) 4,03 4 2 2

Conductor RSU (nit) 6,35 6 5 1

Peó conductor RSU (dia) 3,39 3 4 1

Peó RSU (dia) 9,61 9 2 7

Peó RSU (nit) 10,05 10 8 2

 

Així,  la taula utilitzada per calcular les el cost mig de cada categoria és la següent:

Tipus Categoria Salari anual

Subrogat Conductor RSU (nit)     25.582,37 € 

Conductor RSU (nit)     25.241,91 € 

Peó RSU (nit)     15.828,93 € 

Peó RSU (nit)     14.996,36 € 

Peó RSU (nit)     15.822,94 € 

Peó RSU (nit)     17.476,13 € 

Conductor RSU (nit)     26.959,58 € 

Conductor RSU (nit)     21.928,94 € 

Conductor RSU (nit)     22.009,06 € 

Peó conductor RSU (dia)     12.727,43 € 

Peó RSU (dia)     13.418,09 € 
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Peó RSU (nit)     15.995,70 € 

Peó RSU (nit)     15.555,59 € 

Peó RSU (nit)     16.563,06 € 

Peó RSU (nit)     12.923,18 € 

Peó conductor RSU (dia)     18.510,72 € 

Auxiliar mecànic     30.674,03 € 

Auxiliar mecànic     30.530,19 € 

Conductor RSU (dia)     26.597,05 € 

Director     33.134,04 € 

Encarregat     31.635,64 € 

Peó conductor RSU (dia)     12.543,48 € 

Peó conductor RSU (dia)     14.545,19 € 

Peó RSU (dia)     14.358,55 € 

Conductor RSU (dia)     22.307,01 € 

Nova contractació

Conductor RSU (dia)     16.529,07 € 

Conductor RSU (dia)     16.529,07 € 

Conductor RSU (nit)     18.953,39 € 

Peó conductor RSU (dia)     15.060,66 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (dia)     14.794,36 € 

Peó RSU (nit)     17.111,88 € 

Peó RSU (nit)     17.111,88 € 

Per tant, els preus unitaris de cada una de les categories laborals és la següent:

Categoria Salari  brut
anual

%SS SS Total Cost
Jornada

Conductor RSU (dia) 20.490,55 € 36,6 % 7.499,54 € 27.990,09 € 101,05 € 

Conductor RSU (nit) 23.445,88 € 36,6 % 8581,19 € 32.027,07 € 115,62 € 

Encarregat 31.635,64 € 30,9 % 9.775,41 € 41.411,05 € 149,50 € 
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Peó conductor RSU (dia) 14.677,50 € 33,6 % 4.931,64 € 19.609,14 € 70,79 € 

Peó RSU (dia) 14.593,02 € 33,6 % 4.903,25 € 19.496,27 € 70,38 € 

Peó RSU (nit) 15.938,57 € 33,6 % 5.355,36 € 21.293,92 € 76,87 € 

6: Cost de la seguretat social a les pagues extra

En la present al·legació indica que el % de la seguretat social en el cost total anual no s’ha aplicat sobre les
pagues extres, segons la llei la quota que s’ha d’abonar en concepte de la seguretat social s’aplica sobre la
base de cotització, la qual s’inclou el cost de les pagues extra.

Degut a un error material l’aplicació del percentatge de la seguretat social es va aplicar sobre el salari brut
sense les pagues extres, per tant  s’estima aquesta al·legació i es reposa l’error material incloent així al
càlcul del cost de la seguretat social el cost les pagues extra de seguretat social.

Per altra banda s’ajusta el percentatge de la seguretat social en funció de la categoria laboral, així resulta de
la modificació dels %:

Categoria %SS

Conductor RSU (dia) 36,6 %

Conductor RSU (nit) 36,6 %

Director 30,9 %

Encarregat 30,9 %

Peó  conductor  RSU
(dia) 33,6 %

Peó RSU (dia) 33,6 %

Peó RSU (nit) 33,6 %

7: Cost d’amortització de les inversions

En aquesta al·legació indica que quan es calcula el cost d’amortització es basa amb un càlcul de finançament
del mateix a 5 anys, que després es prorrateja a 8 anys.

Segons l’estudi en les premisses de càlcul s’estableix el temps d’amortització a 8 anys, tot i que no estableix
la durada de la relació amb l’entitat financera, La forma de finançament mitjançant leasing és la forma habitual
en aquests tipus de contracta i en aquest cas la durada recomanada per la majoria d’entitats financeres és de
5 anys, i així s’ha aplicat. Tot i això atès que la relació contractual entre l’empresa licitadora i l’Ajuntament és
de 8 anys s’ha prorratejat el cost de finançament a 8 anys per tal de facilitat el càlcul total.

Per tant es desestima aquesta al·legació atès que els càlculs realitzats són correctes i s’ajusten a la realitat
del sistema, no obstant cada empresa el lliure de mantenir la relació amb les entitats financeres que trobi
oportunes sense necessitat d’atendre a aquestes premisses de càlcul.

8: Cost del servei de gestió de les àrees d’aportació vigilades

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació número 2 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha
resolt anteriorment.
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9: Discrepàncies entre l’estudi econòmic i el PPT 

9.1.A: COST D’AMORTITZACIÓ DEL RENTA-CONTENIDORS POSTERIOR

En el PPT concretant en la clàusula 3.15. Serveis de neteja dels contenidors diu:

'...Tant per la neteja interior com exterior es podran utilitzar els mitjans que es considerin oportuns inclòs un
camió renta-contenidors. En qualsevol dels casos, l’aigua que s’utilitzi per a la neteja dels contenidors sempre
estarà a altes temperatures.' 

En aquest redactat no denota la obligatorietat de l’adquisició o l’ús d’un vehicle rentacontenidors per a la
neteja dels contenidors.

A la clàusula 3.15.1. Neteja exterior dels contenidors i les àrees d’ubicació diu:

'Tots  els  contenidors  es  netejaran  mitjançant  un  equip  de  neteja  amb  aigua  a  alta  pressió  o  camió
renta-contenidors i l’equip de persones que el licitador prevegi amb les següents freqüències mínimes.'

Pel  que  fa  en  aquest  redactat  tampoc  denota  la  obligatorietat  de  l’adquisició  o  l’ús  d’un  vehicle
renta-contenidors per a la neteja dels contenidors.

Per altra banda en la clàusula 3.15.2. Neteja interior dels contenidors determina:

'...Per als contenidors en superfície de resta i selectiva de càrrega lateral així com pels contenidors de càrrega
posterior exceptuant els de FORM es podrà utilitzar un camió renta-contenidors i, per tant, realitzar el rentat in
situ, mentre que pels porta-contenidors serà necessari utilitzar equips de neteja manual.'

El aquest redactat detalla que es podrà utilitzat camió renta-contenidors exceptuant els de FORM, així atès
aquest  redactat  s’ha  optat  en  l’estudi  econòmic  per  no  incloure  un  camió  renta-contenidors  de  càrrega
posterior, atès que no hi ha més contenidors de càrrega posterior que els de FORM.

Per tant es desestima aquesta al·legació atès que el PPT no exigeix la compra d’aquesta maquinària.

9.1.B: COST D’AMORTITZACIÓ DE VEHICLE AMB AIGUA A PRESSIÓ

El cost d’adquisició tant del vehicle transporta contenidors com del vehicle elèctric de prerecollida inclou un
equip amb aigua a pressió a continuació es mostra una imatge d’exemple del vehicle pressupostat per a la
neteja dels contenidors.

Per tant es desestima aquesta al·legació atès que sí que s’inclou un sistema d’aigua a pressió per netejar
els contenidors.

9.1.C COST D’AMORTITZACIÓ DEL CAMIÓ AMPLIROL

En aquesta al·legació indica que no es presenta el cost d’inversió del vehicle transporta caixes, atès que el
plec no obliga que s’adscrigui aquest vehicle a la contracta, el cost d’amortització de la inversió s’inclou en el
cost d’explotació d’aquest vehicle.
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Per tant es desestima aquesta al·legació atès que realment sí que es contempla aquest cost.

9.1.D AMORTITZACIÓ PAL PORTA-BOSSES

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació número 7.3 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha
resolt anteriorment.

9.1.E INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DELS PORTACONTENIDORS

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació número 7.1 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha
resolt anteriorment.

9.1.F EQUIPAMENTS DE LA FLOTA

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació número 6 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha
resolt anteriorment.

9.2.A: NETEJA CONTENIDORS FORM 

En aquesta al·legació indica que no es tenen en compte les despeses de neteja de contenidors de FORM

Arran de la revisió del servei de neteja de contenidors s’han detectat certs errors materials en l’assignació del
tipus de vehicle i rendiments destinat a aquest ús, per tant  s’estima parcialment aquesta al·legació i per
això la taula del servei de neteja de contenidors es veurà substituïda amb els següents valors:

9.2.B: DESPESES EN COMUNICACIÓ

Aquesta al·legació coincideix amb l’al·legació 3 presentada per l’empresa CESPA i per tant ja s’ha resolt
anteriorment.

9.3: DIFERÈNCIES ENTRE ASSIGNACIÓ DE DIES ENTRE PERSONAL I MATERIAL

En aquesta al·legació  indica que figuren certes discrepàncies entre  l’assignació  d’hores als  operaris  i  la
maquinària. Per tant  s’estima aquesta al·legació i es modifica l’estudi econòmic en tots els punts on s’hi
apareixen errors materials similars.

10: Disponibilitat de nau del servei

En  aquesta  al·legació  indica  que  no  es  troben  naus  disponibles  en  el  polígon  d’Inca  amb  aquestes
característiques.

L’exigència de disposar d’una nau del servei en el municipi d’Inca és bàsicament per tal de reduir costs de
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desplaçament innecessaris i per tant optimitzar el serveis, a més de reduir el desgast dels vehicles. Per altra
banda, s’ha realitzat una consulta de disponibilitat de naus, i s’han localitzat diferents naus per un lloguer
aproximat de 1.200 €, ara bé es dóna una solució excepcional pel cas que efectivament no hi hagi naus, per
tant s’estima parcialment aquesta al·legació donant la següent redacció.

En cas que no es trobin naus per llogar, prèvia petició degudament justificada i comprovada per l'Ajuntament i
amb la seva autorització, es podrà permetre, de forma temporal i excepcional, una altra ubicació. De seguida
que l'Ajuntament constati un canvi de la situació exigirà a l'empresa que la nau s'ubiqui al terme municipal.

Per això, expedeixo el present informe als efectes oportuns. Inca, 5 de setembre de 2016. L’enginyer tècnic
municipal, Pere Mestre Rayó. Cap de projecte, Pere Soberats March.'

III.- A la vista d'aquests informes, es proposa estimar o desestimar les al·legacions presentades en el sentit
que es proposa en aquests informes. 

Per part dels serveis tècnics s'ha procedit a modificar els plecs de condicions i documents annexes a la vista
de les al·legacions que s'estimen.

En conseqüència és procedent continuar amb el procediment per l'adjudicació del servei, per la qual cosa es
proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.-  Resoldre les al·legacions presentades amb el  sentit  que es proposa en els informes transcrits
anteriorment.

SEGON.- Aprovar l'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 domiciliària de residus del terme
municipal d'Inca i  el  seu transport,  amb les modificacions introduïdes arran de les al·legacions que s'han
estimat.

TERCER.- Continuar amb la tramitació de l'expedient i, en conseqüència, publicar la licitació 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. Inca, 5 de setembre de 2016. EL BATLE, Virgilio Moreno Sarrió."

Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor
del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i
el grup municipal de Proposta per les Illes, i cinc (5) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Seguidament es passa a votar la Proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor del
grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i el
grup municipal de Proposta per les Illes, i cinc (5) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per resoldre les al·legacions i continuar
l'expedient de contractació de la recollida de residus i el seu transport.

13. Mocions urgents

13 A. Moció del Partit Popular d'Inca per proposar al Ple de l'Ajuntament d'Inca la dotació d'una
partida pressupostària per invertir en l'adquisició de plaques de carrers

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la seva inclusió dins
l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la Moció del Partit Popular d'Inca per proposar al Ple de l'Ajuntament d'Inca la dotació
d'una partida pressupostària per invertir en l'adquisició de plaques de carrers, de data 2 de setembre de 2016,
la qual transcrita textualment diu:

“La senyalística de carrers a les ciutats, té des de sempre, una funció d’informació i orientació pels habitants i
visitants d’aquella, necessària i molt útil.
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És competència municipal dotar de les senyals amb les que donam a conèixer els noms dels carrers i que els
fan únics, així com decidir la seva nomenclatura.

La  tipografia  de  les senyals  ha anat  evolucionant  com ho  ha  fet,  també,  la  tecnologia,  la  disposició  de
materials, la vida de la ciutat i fins i tot la disponibilitat pressupostària. És també un tret diferenciador de cada
poble, que forma part del seu paisatge més característic i que el dota d’identitat. 

Les plaques dels  nostres carrers han estat  de rajola,  de llauna i  de marbre, i  han exhibit  diferents tipus
d’escuts i tipografies, com també diferents llengües. Actualment conviuen moltes d’elles en alguns carrers
d’Inca com una mostra més del pas del temps. Aportam algunes imatges a l’annex d’aquesta moció.

En les darreres legislatures es feren petites inversions per dotar de plaques a molts de carrers que per una
causa o altra havien quedat sense. Actuacions que es centraren principalment dins les barriades de So na
Monda, es Cós i Crist Rei.

ACORDS:

1- Proposam al Ple de l’ajuntament d’Inca que segueixi invertint en la millora de la senyalística dels
nostres carrers, destinant una partida específica dins el pressupost del 2017.

2- Demanam a l’equip de govern que redacti un estudi de les plaques existents on s’estableixin criteris
tècnics per prioritzar les inversions.

Sobre aquests criteris aportam aquestes consideracions:

Entenem que les primeres actuacions haurien d’anar encaminades a eliminar els elements que poden implicar
confusió.

Després a substituir les que estan degrades o despintades i fan difícil una lectura clara del seu contingut.

Una vegada s’hagi  comprovat  que  hi  ha  totes  les  plaques necessàries  que  facin  fàcil  l’orientació  de  la
circulació, proposam que, amb l’ajut de la Comissió Científica de les Jornades d’Estudis Locals, s’escullin els
carrers on les plaques poden dotar-se d’un contingut interessant per al vianant, des del punt de vista històric,
cultural o merament turístic i s’aporti aquest contingut (patrons d’Inca, fills il·lustres, carrers més antics...).

També pensam que es podria fer la feina de restaurar les plaques que per la seva antiguitat i interès històric
mereixin esser restaurades.

Annex fotogràfic
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“

Els  reunits  acorden  nomenar  una  comissió  d'experts  i  substituir  “la  Comissió  Científica  de  les  Jornades
d'Estudis Locals” per “la comissió d'experts“ al paràgraf redactat després dels acords de la Moció.

Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del Partit Popular d'Inca per proposar al Ple de
l'Ajuntament d'Inca la dotació d'una partida pressupostària per invertir en l'adquisició de plaques de carrers.

14. Precs i preguntes

A l'inici dels precs i preguntes, el Sr. Torres i el Sr. Jerez abandonen la sessió.

La Sra. Tarragó, del grup municipal del Partit Popular, formula els següents:

1. Demana que després de les vacances es reprengui la tasca de contestar les preguntes que tenen
pendents.

El Sr. Batle respon que en queden poques per contestar.

La Sra. Tarragó diu que li facilitarà un llistat del que tenen pendent.

2. Varen veure en premsa que el grup municipal del PSIB-PSOE presentava la reforma de la plaça de
Mallorca i  volen saber si  la  resta  de partits  del  pacte  d'Inca també hi  participen. Així  com altres
vegades s'ha reivindicat que es reuneixi el Consell Municipal d'Urbanisme per temes que eren de
rellevància per a la ciutat, pensen que aquest és prou important com perquè es reuneixi.
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El Sr. Batle contesta que no és només una qüestió del grup municipal del PSIB-PSOE, sinó de tot l'equip de
govern, i que el sentit de la campanya és que sigui una qüestió de tots els ciutadans. La plaça de Mallorca és
una d'aquelles reivindicacions històriques, i per això han impulsat aquesta campanya, per fer una plaça entre
tots. Explica que un dels objectius del concurs d'idees és que els professionals de l'arquitectura ajudin a fer un
projecte que s'acosti al que més demanen els ciutadans i que, a més, queda molt ben redactat a les bases.
Paral·lelament, s'ha facilitat un correu electrònic al qual volen que els ciutadans enviïn les seves aportacions,
molta gent ja ho ha fet, i també per registre d'entrada. Volen millorar aquest projecte entre tots; sense cap
dubte és un dels objectius de l'equip de govern per dur a terme en aquesta legislatura.

La  Sra.  Tarragó  explica  que  a  una  Comissió  d'Urbanisme  consultaren  com influiria  la  participació  de  la
ciutadania aportant aquestes opinions sobre com ha de ser la plaça de Mallorca en vista al concurs d'idees
que es vol proposar. Creuen que les conclusions de la participació ciutadana no tendran prou influència sobre
aquest concurs i, per tant, demanen si és possible que s'organitzi de tal manera que tots aquells que vulguin
presentar la seva idea i la seva proposta tenguin coneixement de tot el que proposaran els particulars.

El Sr. Batle contesta que està articulat i que quan tenguin tots els projectes hi haurà un procés participatiu, un
que anirà a través d'una plataforma digital i un altre que serà a través d'un espai físic a on la gent podrà
accedir i podrà visualitzar els projectes, i a on podrà votar. Exposa que tot plegat és perquè tothom es faci seu
el projecte.

Quant a la Comissió d'Urbanisme, és una de les qüestions que en el darrer trimestre volen posar en marxa no
només per a temes de la plaça de Mallorca i de participació, sinó d'altres que tenen sobre la taula.

3. Quant a la bibliopiscina,  volen felicitar  el  Sr.  Rodríguez,  ja  que quan un regidor té  un projecte i
finalment el pot dur a terme sempre fa il·lusió. Els va explicar l'altre dia que el va posar en marxa dia
29 d'agost per unes raons que els va explicar, i imaginen que l'any que ve ja tendran bibliopiscina al
principi d'estiu.

4. Quan formaven part de l'equip de govern varen decidir fer camisetes del Dijous Bo amb les lletres
negres i la imatge del ca d'Inca impresa dins la O amb el fons blau, perquè dins l'escut té el fons blau.
Els fa gràcia constatar que curiosament quan ara fan camisetes més aviat les fan vermelles, tal com
les  camisetes  dels  quintos,  de  la  pujada  a  Lluc,  etc.  Demana  que  siguin  multicolor:  morades,
verdes..., més variades.

El Sr. Oriol explica que varen ser els mateixos quintos els qui varen decidir el color i que eren molt guapes.

La  Sra.  Tarragó  fa  broma  dient  que  les  seves  també  eren  molt  guapes  i  que  el  color  del  logo  no  era
intencionat, però que varen rebre moltes crítiques.

El Sr. Batle explica que quant a les camisetes de la pujada a Lluc varen cercar col·laboradors i que l'espònsor
que ha pagat íntegrament les camisetes, que és l'empresa Quely, en va ser responsable del disseny, amb els
seus colors corporatius, que evidentment són el vermell i el blanc.

5. A la  passada legislatura  els  varen  demanar  en  diverses  ocasions  que  convocassin  la  Comissió
Municipal de Serveis Socials, i voldrien saber si la regidora de l'Àrea té previst fer-ho.

La  Sra.  Osés contesta  que  era una reivindicació  de  tots  els  grups,  sobretot  del  Sr.  Caballero,  del  grup
municipal de MÉS per Inca. Informa que estan treballant per fer unes modificacions dins el Reglament que
presentaran abans que acabi l'any a la Comissió de Bon Govern perquè també hi puguin participar enriquint
més el funcionament de la dita comissió. Convocar-la dins el primer trimestre de 2017 és la planificació que
tenen.

6. Saben que hi ha hagut una queixa pública a través del sindicat de funcionaris públics de l'Hospital.
Pareix que s'han tancat llits, i això coincideix en plena temporada turística. N'han tengut coneixement
per la premsa, i voldrien saber si el Sr. Moreno els en pot donar alguna informació.

El Sr. Batle contesta que els va sorprendre la notícia, varen tenir contacte directament amb la Gerència de
l'Hospital perquè els donassin aquesta informació. Sempre que surt alguna cosa a premsa és el primer a
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preocupar-se'n, però en aquest cas ha funcionat amb total normalitat, fins i tot hi ha hagut llits disponibles
durant aquests mesos de juliol i agost, i avui mateix n'hi ha, els quiròfans han estan oberts; comenta que
evidentment això en el seu moment va ser confirmat per la Gerència de l'Hospital i que en el cas d'avui ha
estat confirmat per la Conselleria. Si no fos així, també ho diria. Ja varen ser crítics en el seu moment quan a
l'Hospital d'Inca es va tancar tota una ala de llits i ho serien ara, no perquè fossin del mateix color polític...,
això ho tenen molt clar. Esmenta que la realitat és aquesta. Manifesta que el va sorprendre aleshores i també
avui que facin aquesta pregunta, la qual estan totalment legitimats a formular, però no hi ha hagut tancament
de llits, ni tan sols de quiròfans. Ha estat obert fins i tot en període de vacances. Conclou que és la informació
directa des de la Gerència de l'Hospital d'Inca.

7. Dilluns que ve ja comencen els infants a l'escola, un nou període, i volen saber si s'han posat a punt
les escoles, si s'han pintat els passos de vianants que hi donen accés. Han vist que a la fi tenen el
camí escolar al CEIP Miquel Duran i Saurina i no sap si a la resta de centres. No sap si s'han pogut
dur a terme algunes reformes en aquest col·legi, del qual tots reivindiquen les deficiències que té.
També els han informat avui que hi ha hagut una gran arribada d'infants durant aquest estiu a Inca,
que s'estan demanant esforços a les escoles amb ràtios de 35 infants per aula i que s'està sol·licitant
desdoblament a segons a quins nivells a algunes escoles d'infantil. Voldrien saber si s'ha pogut dur a
terme alguna actuació, si s'ha pogut demanar explicacions de com organitzar-ho perquè la ràtio baixi
o s'organitzi millor.

El Sr. Batle vol destacar que avui efectivament s'ha realitzat la presentació d'aquests camins rurals i que, a
més, s'ha recalcat que ha estat una tasca de coordinació entre diverses àrees de l'equip de govern, entre
l'Àrea de Policia, Serveis, Educació... Comenta que encara s'està realitzant molta feina durant l'agost per
tenir-ho tot al més enllestit possible per a l'inici escolar. Durant aquests mesos també han fet molta feina de la
mà d'IBISEC. Quant al CEIP Miquel Duran i Saurina ha de dir que hi havia una urgència, que era arreglar
unes  aules  a  les  quals  durant  anys  no  s'havia  duit  a  terme  cap  tipus  d'intervenció,  amb humitats  molt
considerables. Entenien que no podien passar més temps sense poder fer una actuació en aquestes aules, i
es va decidir després d'una reunió amb l'IBISEC, l'AMIPA i la direcció del centre, en què també es varen
comprometre a posar en marxa un pla de xoc durant l'estiu i també durant tot el curs. Informa que estan
pendents d'una nova reunió de planificació d'actuacions durant el curs i sobretot de pressupost de totes elles.
Afegeix que hi ha hagut actuacions en aquest sentit des de l'Àrea de Serveis i que evidentment des del mateix
col·legi i l'Àrea d'Educació hi han estat molt a sobre. Les reparacions que s'han efectuat durant l'estiu quant a
IBISEC són les humitats infantils esmentades, canonades d'aigua que filtraven i  provocaven aquest tipus
d'humitats, manteniment i reparació de bigues de ferro, raspat i sanejament de totes les parets humides, i
qüestions de fontaneria, així com de jardineria, pintura..., des de l'Àrea de Serveis; també reparació de portes
de fusta, aire condicionat, manteniment de patis i, en definitiva, manteniment en general. El compromís de
l'IBISEC és,  en els  propers mesos,  fer-ho al  més aviat  possible;  esmenta que ja  hi  ha hagut  un  equip
d'estructuristes  que  han  estat  durant  aquests  mesos  fent  feina  en  el  Miquel  Duran  i  Saurina  per  tenir
exactament el cost i la situació de l'estructura del col·legi. És una de les preocupacions que tenien tots des de
fora, fins i tot han de dir que l'AMIPA en aquest cas havia fet una reivindicacions molt fortes durant els passats
cursos perquè era una situació que tots consideren lamentable i que d'una vegada per totes s'ha d'actuar.
Durant les properes setmanes esperen aquest informe i sobretot el compromís d'IBISEC per planificar i dotar
econòmicament per fer, no actuacions aïllades, sinó una mateixa actuació en general.

La Sra. Weber explica que quant a escolarització és ben cert el que està passant, i no només a Inca, sinó que
passarà a altres municipis. Manifesta que és molt preocupant perquè es troben nins tant nouvinguts com nins
que  per  diversos  motius  no  han  fet  l'escolarització  en  el  termini  que  tocava.  Estan  parlant  d'educació
obligatòria, i evidentment s'han de trobar places. Es troben amb classes en què o bé s'haurà de dur a terme
un desdoblament o bé s'haurà de tenir unes ràtios altes. És un tema del qual parlarà la Conselleria amb cada
centre. La situació és preocupant, però vol insistir que no és només a Inca, sinó a molts municipis, i creu que
s'hauran de realitzar actuacions a curt i llarg termini per tenir més línies obertes, ja que és cert que a partir de
dia 17 de setembre hi haurà un nombre de noves matrícules.

8. La Sra. Tarragó demana si els camins escolars es mantenen també al col·legi a on es va engegar el
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pla pilot, que va ser el CEIP Ponent, o només al CEIP Miquel Duran i Saurina.

La Sra. Triguero contesta que del que es va començar no han continuat fent el treball i la idea és seguir amb
el CEIP Llevant i a poc a poc anar fent els camins escolars.

La Sra. Tarragó vol recordar que quan es va iniciar el pla amb Ponent va ser arran d'una reunió que varen
tenir tècnics d'Educació de l'Àrea de Cultura i  Policia, i varen decidir que aquest era el més còmode per
començar. Com que el treball ja està fet i, a pesar que hi ha hagut un any d'interrupció, ja hi ha una cultura, i
les famílies i els nins del col·legi saben el que significa el camí escolar. Recorda que es va realitzar una
inversió en senyals, que encara continuen en els pals de les sortides dels camins. Animen l'equip de govern
que els continuïn, perquè la feina ja està feta i ha de ser molt més fàcil prosseguir-la.

La Sra. Triguero diu que aquesta és la idea, però que s'havien de matisar alguns punts.

La Sra. Weber afegeix que hi està totalment d'acord, perquè una feina feta no s'ha de perdre de cap manera.
Informa que estan intentant establir una Comissió de Mobilitat de la qual formaran part els diferents partits
polítics,  els  tècnics  de  diferents  àrees,  ja  que  això  afecta  gairebé,  per  no  dir  totes,  moltes  àrees  de
l'Ajuntament. Esmenta que el cas del CEIP Ponent té unes particularitats; l'escola de la Pureza, Sant Tomàs i
La Salle; una altra zona de Sant Francesc i Sant Vicenç de Paül. Ara les primeres actuacions més importants
són l'aturada del  bus de l'IES Berenguer d'Anoia i  el  tancament  a determinades hores del  camí Vell  de
Pollença, que són demandes que arriben dels propis centres o de les famílies. Es tracta de dotar els camins
escolars, però adequant-los a cada zona, atès que tenen dificultats i problemàtiques diferents. En parlaran
tots  i  trobaran  la  manera,  però  no  s'ha  de  deixar  perdre,  sinó  que  s'han  de  completar  i  acabar  de
desenvolupar.

9. La Sra. Tarragó comenta que aquesta feina ja venia heretada del tècnic anterior de l'Àrea de Serveis,
que hi va treballar molt, i ara sincerament opina que s'ha deixat perdre el que estava fet, en el sentit
que era tan senzill  com tornar a enviar les cartes, cercar voluntaris i donar la sempenteta. Té la
sensació  que es va tudar  un poc l'any passat  i  respecte  a enguany...  Celebra que s'obrin  altres
camins, però aquell era un pla pilot, saben que el punt dèbil era trobar voluntaris, i així i tot comptaren
amb gent que s'hi va comprometre durant tot el curs. Creu que no s'està aprofitant aquesta feina que
ja tenien començada.

La Sra. Weber creu que està molt bé que hi hagi voluntaris implicats perquè hi creuen, perquè volen això i
perquè laboralment poden, però considera que el més important de tot plegat és que no poden basar el 100 %
del projecte en els voluntaris, han de trobar maneres. Un dels majors problemes que hi havia era aquest, no
poden responsabilitzar els voluntaris del 100 % del dia a dia durant tot un curs escolar.

10. Volen saber com està el projecte de la Ronda Nord.

El Sr. Batle contesta que és un tema molt important al qual l'equip de govern es va comprometre a donar una
solució definitiva. Explica que tenen propostes que des del Consell de Mallorca encara els han de contestar.
Hi estan fent feina, i quan tenguin propostes a través de la Comissió Informativa d'Urbanisme en parlaran, per
delimitar el projecte. Sobretot el que volen saber són les possibilitats reals de dur-lo a terme.

La Sra. Tarragó expressa la seva preocupació pel fet que, si des del Consell de Mallorca han de donar les
solucions tècniques i encara estan esperant que l'Ajuntament es posi d'acord, acabin els quatre anys i encara
no hagin arrencat.

El Sr. Batle contesta que han estat vint anys i que volen fer les coses ben fetes. És una obra molt important no
només per al present, sinó sobretot per al futur, i volen exhaurir totes les possibilitats que hi hagi per tal de
tenir el millor projecte, no per a cap partit polític, sinó per al futur de la ciutat.

La Sra. Tarragó pregunta si és un acord del pacte de govern fer la Ronda Nord dins aquesta legislatura.

El Sr. Batle contesta que és totalment públic i que en el discurs d'investidura va quedar ben clar que la Ronda
Nord és un tema de legislatura, és un tema de ciutat i de model de ciutat.
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11. Volen saber per què es va incendiar el dipòsit de vehicles municipal i si s'ha pres alguna mesura de
seguretat perquè no torni a passar.

La Sra. Triguero explica que un senyor que passejava el seu ca en aquell moment els va comentar que hi
havia uns al·lots amb unes escúters passejant i que el calaren foc amb un cigar que varen llençar al dipòsit. A
les càmeres de seguretat de la Policia no es veuen les cares dels nins i s'ha quedat en això. Explica que
Protecció Civil i Bombers varen arribar a temps i que no ha estat res, que ha quedat en això.

12. Els preocupa el tema de les zones verdes d'Inca. Saben que tenien la intenció de no regar-les amb
aigua potable, i voldrien saber per quin motiu no es va contractar més prest el servei de regar amb
aigua no potable i si s'ha pensat com recuperar aquestes zones. Com que abans tenien un rètol de
SOS, ara no saben si han de cridar al 112 o 116, no saben què han de fer, però estan pitjor que
estaven. Almanco les buguenvíl·lies pensava que les havien deixat bé i que varen florir quan tocava.

El Sr. García contesta que certament no han contractat cap servei per regar perquè el contracte ja estava
signat amb l'empresa que tenia l'obligació de fer-lo. Li consta que altres anys sí que es contractava i que es
pagaven bastants doblers a altres empreses, però ells han fet el  que cal, que és exigir  a l'empresa que
pertocava que regàs, i ha regat tot l'estiu amb aigua no potable. La convida a seguir el seu Facebook, i veurà
que han realitzant i s'està realitzant un esforç molt gran per posar en marxa una sèrie d'infraestructures de rec
que el grup municipal del Partit  Popular va instal·lar fa una dotzena o una vintena d'anys i  que no havia
funcionat mai. Aquests dos dies han estat a les rotondes de Sineu i de Llubí, però a altres llocs, com per
exemple Reis Catòlics, estan regant amb aspersors amb aigua no potable. Abans es regava amb els mateixos
aspersors, però amb aigua potable. Creu que estan en camí de fer-ho. La meteorologia no els ajuda, també
ho han de dir, però no és excusa. Confia que abans que acabi la present legislatura tota la zona verda d'Inca
es pugui regar amb aigua no potable, és a dir, no apta per al consum humà. Creu que és factible i que es pot
aconseguir. Estudien dur l'aigua de la depuradora, però algú els va posar una autopista entre la bassa de la
depuradora i les zones verdes d'Inca, l'hauran de passar per damunt o per davall. Si haguessin soterrat el
tren, no tendrien aquest problema perquè podrien travessar amb tota tranquil·litat. Esmenta que han fet un
esforç important per regar les zones verdes amb aigua no potable i, com han dit molt bé, és ni un litre d'aigua
potable a les zones verdes, la qual cosa no vol dir deixar-les de regar, indiscutiblement. Hi ha zones verdes
que  tal  com  les  varen  trobar  no  queda  més  remei  que  reestructurar-les  de  forma  absoluta,  cosa  que
executaran una vegada que hagin instaurat el rec amb aigua no potable, amb sistema d'aspersió, goteig o el
que es cregui més adient. Els resultats no es veuen, però confien que es veuran.

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