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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. Rafael Torres Gómez

Sr. Felipe Jerez Montes 

Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 

Sra. Margarida Horrach Beltrán 

Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón 

Sr. Felix Sanchez Díaz

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:

Sr. Miquel Batle Vallori

NO HI ASSISTEIXEN:

Sr. Antoni Penya Mir

A la sala de sessions de la casa consistorial  de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent les 19.30
hores del dia 29 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 ordinària  sota la Presidència del Sr. Virgilio
Moreno Sarrió,  i  amb l’assistència  dels  regidors,
Sra. María del Carmen Oses Ramos, Sr. Sebastián
Oriol  Díaz,  Sr.  Jaume  Tortella  Cànaves,  Sra.
Antònia Maria Sabater Martorell, Sra. María José
Fernández Molina,  Sr.  Rafael  Torres  Gómez,  Sr.
Felipe  Jerez  Montes,  Sra.  Rosa  Maria  Tarragó
Llobera,  Sra.  Margarida  Horrach  Beltrán,  Sr.
Antonio  Jesús Aguilar  Chicón,  Sr.  Felix  Sánchez
Díaz, 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 i
Sra. Antonia Triguero Salamanca.

No assisteix el Sr. Antoni Penya Mir. 

Actua  com  a  secretari  accidental  el  Sr.  Guillem
Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte. Hi assisteixen
la  interventor  Sr.  Antoni  Cànaves  Reynés   i  el
tresorer municipal Sr. Miquel Batle Vallori.



Primerament,  per  la  Presidència,  i  després  de  comprovar  en  els  termes  exposats  que  hi  ha  el  quòrum
legalment  exigit  per  l’article 90 del  Reglament d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.

1. APROVACIÓ DE  L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 8 DE SETEMBRE  DE 2016

El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular l'Acta  esmentada.

La Sra. Tarragó comenta que hi ha una errada a l'acta anterior quant que diu "camins rurals" quan hauria de
dir "camins escolars". 

El Sr. Secretari explica que es refereix al punt número vuit de la pàgina 81 dels precs i preguntes.

S'acorda aprovar l'Acta de la sessió anterior amb la rectificació proposada per la Sra. Tarragó amb el següent
resultat: unanimitat (20). 

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM.  907 AL 981 DE 2016 

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 907 al 981 de 2016.

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

    

3.  DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA BATLIA NÚM. 974/2016 I  DE LA 63/2016 DE LA
PRESIDÈNCIA DE L'IMAF, CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES, DE CONFORMITAT
AMB  ALLÒ  DISPOSAT  A L'ART.  218  DEL TEXT  REFÓS  DE  LA LLEI  REGULADORA DE  LES
HISENDES LOCALS

Es  dóna  compte  de  les  resolucions  de  la  Batlia  núm.  974/2016  de  l'Ajuntament  i  de  la  63/2016  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, que transcrit textualment diu:

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

1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del
ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones
que fiscalice.



Lo  contenido  en  este  apartado  constituirá  un  punto  independiente  en  el  orden  del  día  de  la
correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá
elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración
que tenga atribuida la tutela financiera.

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los
reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos.  A la  citada  documentación  deberá  acompañar,  en  su  caso,  los  informes  justificativos
presentados por la Corporación local.

Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses en l'ordre del dia.

AJUNTAMENT

Número Decret Data Observació Documentació

2016000974 13/09/2016 Factures (13 pàgines)

IMAF

Número Resolució Data Observació Documentació

63/2016 31/08/2016 Factures ( 3 pàgina)

"

Els regidors se'n donen per assabentats.

 

4. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2015

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia relativa a l'aprovació del compte general de l'exercici 2015, de
data 26 de setembre de 2016, la qual transcrita textualment diu:

"Resultant  que la  Comissió  Especial  de Comptes,  en  sessió  celebrada  dia  29 d’agost  de  2016,  informà
favorablement el Compte General de l’exercici 2015.

Resultant que el Compte General s'ha exposat al públic per un termini de 15 dies, mitjançant anunci publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de data 27 d’agost de 2016 i durant el qual i vuit dies més no s'han
presentat reclamacions, objeccions  o observacions.

Considerant  que l’expedient d’aprovació del compte general ha seguit la tramitació establida en la legislació
vigent.

Vista la memòria del compte general de 2015.

Vist l'informe emès per l'interventor municipal.

Considerant que el compte general corresponent a l'exercici 2015 i els documents que el justifiquen, s'han



rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i la resta d’antecedents documentals, de conformitat
amb el que disposa l'article 212 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 les Regles 50 i 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre,
per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), posant a la vista i consultats
tots els antecedents que s'han cregut convenients per millorar alhora de Dictaminar respecte dels extrems a
què fa referència la legislació citada.  

Hi  ha que ressaltar  i  tenir  en compte que,  de conformitat  amb el  que disposa la  Regla  49 de la  ICAL,
l'aprovació del compte general és un acte essencial per la fiscalització d'aquesta pels òrgans de control extern
(Sindicatura de Comptes i Tribunal de Comptes), que no requereix la conformitat amb les actuacions que en
ell es contenen noi general responsabilitat per raó d'aquestes.

En virtut de tot això, aquesta Batlia eleva a l'Ajuntament en ple condicionada que es dictamini favorablement
per la Comissió Especial de Comptes la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar els comptes i estats que componen el compte general corresponent a l’exercici 2015, així
com els seus annexos, presentada de conformitat a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de  setembre per la que
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrat el Compte de la pròpia
entitat i el dels següents ens:

• _ Organismes autònoms administratius:

1. Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.

2. Fundació Pública del servei de la Residència Miquel Mir.

3. Fundació Pública Servei Municipal Llar d'Infants.

4. Institut Municipal d'Activitat Física Inca. 

SEGON.- Aprovat el Compte General es rendeixi al Tribunal de Comptes en la forma i la documentació que
estableix la normativa vigent.

I per deixar-ne constància i produeixi els efectes oportuns, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació
de l’acta corresponent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 206 del Reglament d'Organització,
Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  s'expedeix  la  present  certificació,  d'ordre  i  amb el
vistiplau del Sr. President de la Comissió."

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la Proposta  i n’esdevé el
següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents
d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) abstencions del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la  Proposta de la Batlia relativa a l'aprovació del compte
general de l'exercici 2015.



5.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR  LES  BASES
REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  PER  A  CLUBS  LOCALS,
CORRESPONENT A L'ANUALITAT DE 2016

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores
de la convocatòria de subvencions per a clubs locals, corresponent a l'anualitat de 2016, el qual transcrit
textualment diu:

"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 Clubs locals 2016. 

Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local

Sector a què es dirigeixen els ajuts: Clubs Locals en actiu

Objectius i efectes pretesos: Suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport durant el 2016
amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat 

Terminis necessaris per a la seva consecució: El termini de justificació és del 2 al 16 de novembre de 2016 

Fonts de finançament: Ordinaris

Pla d'acció: Ajuts a les entitats esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre, per al suport a l'acció de
promoció  i  foment  de  l'activitat  física  i  l'esport  durant  el  2016  amb  l’objectiu  de  promoure,  potenciar  i
diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat, segons els principis d'igualtat i no discriminació, de
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència establerts en l'art. 17 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre General de Subvencions.

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 21/09/2016 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit (RC) per
import de 54.100,00 € de la partida pressupostària 2016/003/341/48901/01 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, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).



D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament de la subvenció
exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per a això, que s'haurà d'efectuar amb
caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.

L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de despesa, tal com exigeix
l'article  9.4.d)  de la  Llei  general  de subvencions,  en relació  amb l'article  214.2 del  Text  refós  de la  Llei
d'hisendes locals.

Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per exercir el control
financer  de  les  subvencions  concedides  per  les  corporacions  locals  i  els  organismes  públics  d'elles
dependents  correspondrà  als  òrgans  o  funcionaris  que  tinguin  atribuït  el  control  financer  de  la  gestió
econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la
Llei d'hisendes locals.

_

Es  pot  entendre  que  l'esmentada  funció  correspon  als  funcionaris  amb  habilitació  de  caràcter  estatal,
pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que ocupin en cada cas el
lloc d'interventor/a.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei
de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la
corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._

Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació i disposició (AD) de la
despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d'esports  destinada als clubs locals per
import  de 54.100 €,  amb càrrec a  la  partida 2016/003/341/48901/01 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 Municipal, d'acord amb allò establert a l'article 69 de la
Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  procediment
administratiu  comú,  en  relació  amb  l'article  23  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda
de data 22 de setembre de 2016, l'adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a Clubs locals durant
l'anualitat del 2016, 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  54.100  €  de  la  partida
pressupostària 2016/003/341/48901/01 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 2016/003/341/48901/01 .

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

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS  PER A
CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2016. 

Base 1a. Finalitats 

La finalitat és ajudar als clubs esportius locals amb el compliment dels seus objectius marcats.

Base 2a. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts a les entitats
esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre, per al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i
l’esport durant el 2016 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la
ciutat, segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
eficàcia i eficiència establerts en l’art. 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions. 

Les activitats/accions subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre el dia 1 de
gener de 2016 i el dia 31 d’octubre de 2016.

Les línies a subvencionar podran ser:

- Per a estructura esportiva: despeses de funcionament ordinari imprescindibles i necessàries per a dur a
terme la finalitat del club

- Per a les competicions oficials (esports col·lectius i individuals):

. Dels equips/esportistes individuals de base, és a dir, fins a la categoria cadet (inclosa.)

. Del/s equips/esportistes amateurs  

- Per a la iniciació esportiva (no federada) 

Base 3a. Beneficiaris

Per obtenir la condició de beneficiari s’haurà de complir els requisits següents:

- Ser una entitat esportiva, sense finalitat lucrativa, i estar legalment constituïdes.

- Estar degudament inscrites al Registre de Clubs i Associacions Esportives de la CAIB.

- Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.

- No tenir finalitat de lucre.

- Estar inscrita en el Registre corresponent.

- Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca. També aquelles que, sense tenir
el seu domicili  en el  terme municipal  d’Inca, realitzin les seves activitats en el terme o en resultin
beneficiaris de les mateixes els ciutadans d’Inca.



- No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca i/o de l'OA IMAF per al mateix projecte
d’actuacions.

- Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

- Estar  al  corrent  de  les  obligacions  fiscals  amb l’Ajuntament  d’Inca  i  no  trobar-se  sotmeses a cap
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per
aquest motiu.

- No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Base 4a. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions  objecte  d’aquestes  bases tenen  caràcter  discrecional,  voluntari  i  eventual,  són lliurement
revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. No
generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix
projecte  sempre  que  el  total  de  les  ajudes  o  subvencions  rebudes  no  superi  el  cost  del  projecte  /acció
subvencionada.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat. Per tal d’executar la
totalitat del pressupost,l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis,
d’acord amb el que estableix la base 13a (Justificació i pagament de la subvenció).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia sol·licitada
proporcionalment.

Base 5. Crèdit i partida pressupostària

Per aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost de l'OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2016,
a la partida pressupostària CU 341 48901 per un import de 54.100,00 euros.

Base 6a. Publicació de la convocatòria i inici del procediment

La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici. El Ple
de l’Ajuntament serà òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes seran publicades al BOIB, a la Base de
Dades  Nacional  de  Subvencions  BDNS,  al  tauló  d’anuncis  de  l’Ajuntament  i  a  la  pàgina  web
www.incaciutat.com, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a la Base Novena.

Base 7a. Sol·licitud i documentació

Els clubs/entitats interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes bases, han de presentar
una   sol·licitud  per  a  cada  activitat,  d’acord  amb  el  model  facilitat  per  l'OA IMAF,  i  acompanyar-la  de  la
documentació indicada. 



Documentació indicada en el document de sol·licitud:

- Sol·licitud, d’acord amb el model adjunt (annex 1).

- Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

- Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

- Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant. 

- Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l’entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta
d’estalvi.

- Acreditar la inscripció del club al Registre de clubs de la CAIB.

- Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 3).

- Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals (annex 4).

- Projecte de l’acció (annex 5).

- Pressupost d’ingressos i despeses de l’acció (annex 6). 

- Declaració  jurada del  responsable  de  l’entitat  en  la  qual  es  manifesten els  imports  de  les ajudes
sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades (annex 7).

- Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (annex 8).

- Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (annex 9). Cal presentar-la només en
cas de no comptar amb personal.

Base 8a. Despeses subvencionables i criteris objectius d’atorgament de l'import

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions són
despeses subvencionables aquelles:

Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte d’activitats,
que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base 2 i respongui a la naturalesa del projecte
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les
acrediten.

Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, i en especial, de rendibilitat i eficàcia de
costs.

Que no superin el valor de mercat.

No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.

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



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

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

La naturalesa de les actuacions subvencionables queda recollida a la Base 2a. d’aquestes bases i els criteris de
referència que serviran per determinar les quanties, per conceptes subvencionables, seran els següents:

INDICADORS

1. Nombre d’esportistes total del club

1.1 N. d’esportistes de les categories de bases (fins a 17 anys) amb llicència federativa de la temporada 2016/17
(o agrupacions de 15 esportistes en el cas d’esports individuals)

De 0 a 15: 1 punt

De 16 a 30: 2 punts

De 31 a 45: 3 punts

De 46 a 60: 4 punts

De 61 a 75: 5 punts

De 76 a 90: 6 punts

De 91 a 105: 7 punts

De 106 a 120: 8 punts

De 121 a 135: 9 punts

136 o més:10 punts

1.2 N. d’esportistes de les categories amateurs(a partir de 18 anys) amb llicència federativa (o agrupacions de
15 esportistes en el cas d’esports individuals)

0 a 15: 1 punt

16 a més: 2 punts

1.3 N. d’esportistes de les categories de promoció (escoletes esportives d’iniciació) sense llicència federativa de
la temporada 2016/17 (o agrupacions de 15 esportistes en el cas d’esports individuals)

0 a 15: 1 punt

16 a 30: 2 punts



31 a més: 3 punts

1.4 Percentatge del núm. d’esportistes (de promoció, de bases i amateur) que estan empadronats al municipi
d'Inca. La diferència entre el percentatge d’esportistes locals i els no locals sobre el 100 % del nombre total
d’esportistes

De 0%: 5 punts

De 1 a 5 %:3 punts

De 6 a 10 %:2 punts

De 11 a 15 %:1 punt 

Més de 15 %: 0 punts

1.5 Pràctica igualitària. La diferència entre el percentatge de nins i el percentatge de nines sobre el 100 % del
nombre total d’esportistes

De 0 a 15 %: 4

De 16 a 25 %: 3 punts

De 26 a 35 %: 2 punts

De 36 a 45 %: 1 punt 

De 46 a 60 %: 0,5 punts

Més del 61 %: 0 punts

2. Nombre d’equips o categories

2.1 N. d’equips i/o categories de base (fins a 17 anys) amb competició oficial durant la temporada 2016/17
(agrupacions de 6 esportistes de la mateixa categoria en el cas d’esports individuals)

10 punts per equip i categoria (esports individuals)

2.2 N. d’equips i/o categories amateurs (a partir de 18 anys) amb competició oficial durant la temporada 2016/17
(agrupacions de 6 esportistes de la mateixa categoria en el cas d’esports individuals)

5 punts per equip i categoria (esports individuals)

3. Competicions



3.1 Àmbit de les competicions. Temporada 2016/17

Equips/esportistes en competició internacional: 5 punts

Equips/esportistes en competició nacional: 4 punts

Equips/esportistes en competició autonòmica: 3 punts

Equips/esportistes en competició regional (illa): 2 punts

Equips/esportistes en competició local: 1 punt

3.1 Ascensos i títols temporada 2015/16. 

Ascensos obtinguts a les categories nacionals. 5 punts

Ascensos obtinguts a les categories autonòmiques.  3 punts

Ascensos obtinguts a les categories regionals (illa).1 punt

Títols internacionals obtinguts. 5 punts 

Títols nacionals obtinguts la darrera temporada.  3 punts

Títols autonòmics obtinguts la darrera temporada. 2 punts

Títols regionals obtinguts la darrera temporada. 1 punt

4. Titulacions esportives (temporada 2016/17)

4.1 Dels tècnics 

• Llicenciat EF/Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. 5 punts

• Tècnic superior d’esports d’una modalitat esportiva (nivell 3). 3 punts

• Grau superior Activitats Físiques i Esportives o tècnic d’esports d’una modalitat esportiva (nivell 2). 2 punts

• Tècnic d’esports d’una modalitat esportiva (nivell 1). 1 punt

Només es comptabilitza el primer entrenador de cada equip/categoria

4.1 Del director tècnic

• Llicenciat EF/Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.3 punts

• Tècnic superior d’esports d’una modalitat esportiva (nivell 3). 2 punts

4.1 Del coordinador

• Llicenciat EF/Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. 3 punts

• Tècnic superior d’esports d’una modalitat esportiva (nivell 3). 2 punts



5. Instal·lacions/equipaments esportius (temporada 2016/17)

Ús d'instal·lacions esportives municipals: 5 punts

Ús d'instal·lacions esportives pròpies: 15 punts

6. Autofinançament

Percentatge entre el total dels ingressos segons el pressupost presentat i l'import de la subvenció demanada
(pressupost d’ingressos i despeses entre l'1 de gener i el 31 d’octubre de 2016). 

De 0 a 5 %: 5 punts

De 6 a 10 %: 4 punts

De 11 a 15 %: 3 punts

De 16 a 20 %: 2 punts 

De 21 a 25 %: 1 punts

De 26 a 30 %: 0,5 punts

7. Altres

• Tenir contractada un assegurança RC per a clubs esportius d’acord amb la normativa vigent. 1 punt

• Per la continuïtat formativa. Si disposa de totes les categories des de la benjamí fins a la categoria
juvenil. 0,20 punts x categoria

• Promoció i difusió del nom de la ciutat. Si el nom de la ciutat apareix en la denominació del club 1 punt.

• Col·laboració amb l'Ajuntament i organismes autònoms.

◦ Col·labora amb les Escoles Esportives. 1 punt

◦ Col·labora amb les festes locals. 1 punt

Els imports de les subvencions seran el resultat de la puntuació obtinguda per cada beneficiari, d’acord amb
els criteris  de referència  fixats  (Base 8a).  Per determinar  l'import  de cadascuna de les subvencions,  es
calcularà, primer, el valor de cada punt, que s’obté de dividir l'import total de la dotació pressupostària entre el
nombre total de punts obtinguts per les entitats sol·licitants i, posteriorment, el valor del punt es multiplicarà
pels punts obtinguts per cada entitat sol·licitant.  

En cap cas la suma total podrà excedir els 10.000 €, la resta, anirà a compte de l’entitat beneficiària.  

Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca (o dels seus Organismes Autònoms),
com a conseqüència d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

Si el cost de l’acció/actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en
la quantitat inicialment atorgada. En el cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com «despesa a
justificar» en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantengui el mateix percentatge



de subvenció  sobre la quantitat  fixada com a «despesa a justificar».  També es reduirà  l'import  quan els
ingressos obtinguts superin la despesa efectiva i justificada. 

Base 9a. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds  de subvencions  es dirigiran al  president  de l'OA IMAF de l’Ajuntament  d’Inca i  s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la base 7a. d’aquestes Bases, en el Registre
General Municipal o a qualsevol dels llocs previst a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre. El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia després de la data de la publicació de les
bases al BOIB i acabarà transcorreguts deu (10) dies hàbils posteriors a aquesta data. Durant aquest termini
les bases estaran publicades en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així com a la seva pàgina web,
www.incaciutat.com.

Base 10a. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència
(participació) competitiva.

10.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les
bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com 

 

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables  a  la  instrucció  i  la  resolució  del  procediment  de  concessió  de  subvencions  en  règim de
concurrència  competitiva  els  articles  18  al  22  de  l’Ordenança  general  reguladora  de  la  concessió  de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

10.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Esports.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que
regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de
l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració establerts en
aquestes bases i convocatòria.

http://www.incaciutat.com/


Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada de la instrucció del
procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:

El regidor delegat de Batlia d’Esports o persona en qui delegui

Vocals:

El Tècnic d'Esports o persona en qui delegui.

El TAE d’intervenció o persona en qui delegui.

Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d’esports o persona en qui delegui (amb veu, però sense
vot)

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe  que
ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Esports, d’acord amb els
criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la
resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució
provisional, degudament motivada, i  la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan
competent;  s’atorgarà un termini  de deu (10)  dies hàbils  per  presentar  al·legacions i  requerir-los perquè
presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.

Examinades,  si  escau,  les  al·legacions  presentades  per  les  persones  interessades,  l’òrgan  instructor
formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants
per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els
criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Excepcionalment, la quantia de la subvenció es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants,  l'import
global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la
informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits
necessaris per accedir a les subvencions.

La  proposta  de  resolució  definitiva,  quan  resulti  procedent  d’acord  amb  l'establert  en  aquestes  bases  i
convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció
perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.



Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen
cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

10.3. Resolució

Aprovada la proposta  de resolució  definitiva,  l’òrgan competent resoldrà el  procediment  de concessió de
forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la
subvenció, farà constar,  de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot  indicant la
persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions
administratives  i  tècniques  establertes  a  les  bases  i  a  la  convocatòria  per  adquirir  la  condició  de
beneficiari/ària,  no  hagin  estat  estimades  per  sobrepassar-se  la  quantia  màxima  del  crèdit  fixat  a  la
convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració
previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan
atorgant  acordarà,  sense  necessitat  de  nova  convocatòria,  la  concessió  de  la  subvenció  a  la  persona
sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a
comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una
data posterior. 

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima les persones interessades per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de
dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

Base 11a. Obligacions de les persones beneficiàries

Són  obligacions  de  les  persones  beneficiàries  de  les  subvencions,  d’acord  amb  l’Ordenança  general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26
de maig de 2016), les següents:

1. Comunicar a l’Àrea d’Esports l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de la resolució de la
concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de cinc dies (5
dies) comptadors des que s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari.

2.  Complir  l’objectiu,  executar  el  projecte/actuació,  realitzar  l’activitat  o  adoptar  el  comportament  que
fonamenta la concessió de la subvenció.



3. Justificar  davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i  condicions, així  com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’IMAF de l'Ajuntament d’Inca o
qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls
requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control.

5. L'entitat beneficiària haurà de comunicar a l’IMAF de l'Ajuntament d’Inca l’obtenció de subvencions o ajudes
per  a  la  mateixa  finalitat  procedents  de  qualsevol  administració  o  ens  públics  o  privats,  nacionals  o
internacionals. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i,
en  qualsevol  cas,  l’obtenció  concorrent  de  subvencions  o  ajudes,  pot  donar  lloc  a  la  modificació  de  la
resolució de concessió.

6. L'entitat beneficiària haurà de conservar els documents justificatius (factures i/o qualsevol altre document
de valor probatori) de la subvenció rebuda per a la seva comprovació o control  a fi  de garantir  l’adequat
exercici de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts.

7. L’entitat beneficiària donarà l'adequada publicitat del caràcter públic i social del finançament objecte de la
subvenció.

8.  L’entitat  beneficiària haurà de comunicar,  immediatament,  qualsevol  eventualitat  que alteri  o dificulti  el
desenvolupament de l’activitat/actuació subvencionada.

9. L’entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquest fons a les
activitats subvencionables, quan les activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o
altres subvencions o recursos.

11.  Permetre  a  l'OA IMAF  el  segellament  de  les  factures,  contractes,  compromisos  ferms,  fotocòpies
compulsades o d’altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil inclosos en la
relació classificada de les despeses i que es presenten com a justificants de la subvenció.

12. Declaració jurada, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al
corrent  en  el  compliment  de  les  seves  obligacions  tributàries  (AEAT)  i  davant  la  seguretat  social
(TGSS).Aquesta declaració caldrà acreditar-la quan la quantia de la subvenció superi la quantitat de 3.000,00
€. 

13. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

Base 12a. Modificació del projecte

La persona beneficiària haurà de sol·licitar l’autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació del
projecte o de l’activitat  subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i
s’han  de  formular  immediatament  després  de  l’aparició  de  les  circumstàncies  que  les  justifiquin  i  s’han
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

Base 13a. Justificació i pagament

El termini de justificació de la subvenció concedida és del 2 al 16 de novembre de 2016 

Són aplicables a la justificació i  al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de
concurrència  competitiva  els  articles  23  al  25  de  l’Ordenança  general  reguladora  de  la  concessió  de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).



Les persones beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la
següent documentació:

a)  Una  memòria  de  l’actuació  realitzada  justificativa  del  compliment  de  les  condicions  imposades  en  la
concessió  de  la  subvenció,  amb  els  objectius  i  les  activitats  realitzades,  els  resultats  obtinguts,  la
temporalització, els mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient
(annex 14).

Documentació amb la qual el club beneficiari demostra que ha duit a terme l’activitat del club esportiu durant
la temporada. Per això, caldrà presentar: Resultats obtinguts per cadascuna de les categories/esportistes  del
club i d’altres aspectes rellevants, com per exemple: Número de socis, d’esportistes, de categories. Relació
de tècnics i qualificació professional. Quota aportada per cada esportista del club.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost del projecte de les activitats realitzades, que contindrà:

1. El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 9).

2. El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (annex 10).

3. La declaració jurada de no comptar amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu
(annex 11).

4. El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una,
la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon, el seu valor i la data de pagament
(annex 12).

5. La relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes (annex 13).

6. Originals i còpies (a càrrec de l’entitat sol·licitant) de les factures i justificants de despeses originals en
l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost presentat (seran validats i estampillats
mitjançant un segell existent a l’efecte).

7. Una còpia del material  divulgatiu, programes de mà, cartells, altres publicacions, dossier de premsa,
fotografies, etc., utilitzats al projecte d’activitats.

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de
l’increment; només en casos justificats d’impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil  o amb eficàcia administrativa, en original i  còpia per compulsar.  Si s’han de retornar les
factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data
de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les  factures  originals,  acreditatives  de  la  despesa  subvencionada,  expedides  a  nom de  les  persones o
entitats subvencionades i amb el seu CIF, han d’expressar clarament:



a) Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.

b) Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.

c) Número de la factura.

d) Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.

e) Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha
d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat, dins el
termini  de  deu  (10)  dies  hàbils,  perquè  esmeni  la  mancança  o  aporti  els  documents  preceptius  amb la
indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El  pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part  de l’entitat  beneficiària,  de la
realització de l’activitat, el projecte o l’objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan
concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

Base 14a. Revocació i reintegrament

14.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són  causes d’anul·labilitat  de  la  resolució  de la  concessió  la  resta  d’infraccions  de l’ordenament  jurídic,
especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de
conformitat amb l'establert amb l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió
d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els
articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

La  declaració  judicial  o  administrativa  de  nul·litat  o  anul·lació  implica  el  reintegrament  de  les  quantitats
entregades.

14.2. Causes de reintegrament



A més  dels  casos  en  què  es  declari  la  invalidesa  de  la  resolució  de  concessió,  també  procedirà  el
reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament
de la subvenció fina a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se
conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b)  Incompliment total  o parcial  de l’objectiu,  l’activitat,  el  projecte o la no-adopció del  comportament  que
fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per aquesta
ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com
d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi
la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i
la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris,
així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que
afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris,
així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels
anteriors, quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el
compliment  de  l’objectiu,  la  realitat  i  regularitat  de  les  activitats  subvencionades,  o  la  concurrència  de
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o
ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d’allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió
de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En  el  supòsit  que  l'import  de  la  subvenció  superi  el  cost  de  l’activitat  subvencionada,  procedirà  el
reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

14.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació pel seu
cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25
%, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un altre.

14.4. Procediment de reintegrament



El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es
regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a)  Acord d’inici  del  procediment.  Es podrà iniciar  d’ofici,  amb denúncia prèvia o com a conseqüència de
l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenc L’òrgan competent per iniciar el procediment
serà l’òrgan atorgant de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la
resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si  escau,
resultin exigibles.

Base 15a. Mesures de difusió del finançament públic

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca i  de l'OA IMAF en
l’execució de les accions/activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en
particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als
vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant
de  la  col·laboració,  mitjançant  la  inclusió  del  logotip  de  l’Ajuntament  d’Inca  i  de  l'OA IMAF  (la  imatge
corporativa  està  disponible  a  la  web  municipal:
http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 30/92
de règim jurídic  de les administracions públiques i  del  procediment  administratiu  comú, el  Reglament  de
serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2016 i la normativa
per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos 

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la
resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. 



Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei
30/1992,  del  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la  Llei  orgànica 15/1999,  de 13 de desembre, de protecció  de dades de caràcter  personal
(LOPD), s’informa les persones sol·licitants que els dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de
l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de
subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Esports, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així  mateix,  s’informa  la  persona  interessada  de  la  possibilitat  d’exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre
de l’Ajuntament d’Inca.

Inca, agost de 2016 El president del Consell d’Administració”.

Intervé el Sr. Ferrá, regidor d'Esports, qui explica que vol presentar una esmena al dictamen. S'ha detectat un
error material consistent en que al dictamen es recull que el màxim que pot percebre un club seran 10.000
euros mentre han de ser 20.000 euros per club. 

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació l'esmena consistent en la
modificació del dictamen relatiu a que la quantiat que pot percebre un club, com a maxim poden ser 20.000
euros, la qual és aprovada per unanimitat dels regidors presents (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l'esmena.

A continuació, es sotmet a votació el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a
favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis
(6) abstencions del grup municipal del Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovat  el  Dictamen esmenat  relatiu  a  l'aprovació  de  les  bases
reguladores de la convocatòria de subvencions per a clubs locals, corresponent a l'anualitat de 2016.

6. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE I MÉS PER INCA CONTRA LA RETALLADA DE
DRETS QUE PLANTEGEN EL TTIP, TISA I CETA

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre a votació la seva
inclusió dins l'ordre del dia, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).



Els reunits consideren la Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca contra la retallada de
drets que plantegen el TIPP, TISA I CETA, de data 26 de setembre de 2016, que transcrita textualment diu:

"A l’empara de l’establert a l’art. 97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del
Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent PROPOSICIÓ CONTRA LA RETALLADA DE
DRETS QUE PLANTEGEN EL TTIP, TISA i CETA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El TTIP és un tractat de lliure comerç entre la UE i els EUA; dues economies que representen el 60 % de PIB
mundial,  per  el qual s'està negociant,  amb un intolerable dèficit  de transparència i  control per part  de la
ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu), un ampli acord de liberalització
de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda protecció dels drets
laborals,  mediambientals i  la salut,  prioritzant l'interès comercial  dels inversors i  empreses transnacionals
(ETN) davant l'interès general.

Es tracta de facilitar la lliure circulació de capitals, negocis i inversions i per això es planteja la possibilitat de ni
tan sols sotmetre als tribunals convencionals i  per descomptat,  tampoc se'ls podrà aplicar les limitacions
legals en matèria de drets socials i laborals, en matèria de protecció de la salut o en matèria de protecció del
medi ambient.

Per això els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de
presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els Estats, un 'tribunal' d'arbitratge seria qui s’encarregués
de resoldre'ls: l'anomenat 'Investor-State Dispute Settlement' (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per
establir compensacions econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures (p. ex.
l'augment d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir els seus beneficis presents o futurs.
L'Estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i
no poden ser qüestionades.

Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de Cooperació Reguladora
que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que estableix el TTIP, donant accés directe als
lobbies empresarials per influir i modificar en el seu benefici la nostra legislació.

El TISA, és un tractat que estan negociant 50 països i que obliga els estats, autonomies i ajuntaments a retre
comptes a les empreses prestadores de serveis; un tractat pensat, no només per privatitzar-ho tot sinó per
deixar de banda raons socials, culturals o mediambientals, i posar per davant les seves raons econòmiques o
d'eficàcia. És encara més fosc i secret que el TTIP, ja que posa en el punt de mira els serveis.

El  CETA, és un tractat  entre la UE i  Canadà i  és un autèntic  Cavall  de Troia, ja que conté alguns dels
elements més regressius de l'TTIP com el  ISDS (el  mecanisme de resolució de disputes entre inversors
estrangers  mencionat  abans).  Es  va  començar  a  negociar  el  2009  i  conté  també  claríssims  elements
desreguladors i privatitzadors.



L'aprovació  del  TTIP  contribuiria,  en  el  cas  de  l'Estat  espanyol,  a  l'ofensiva  del  govern  estatal  de
desmantellament dels municipis, Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és
mantenir l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) fins a crear
un de nou acord millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió Europea com a justificació per reduir les
garanties en la llei de la contractació pública. Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de
conduir  a augmentar les garanties i  no a reduir-les. Aquest  acord no ha de posar en perill  els  aspectes
progressistes de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten el desenvolupament
regional  i  local.  Aquests  aspectes  són  importants,  ja  que  permeten  que  es  realitzin  les  contractacions
públiques tenint  en compte no només el  preu,  sinó també altres aspectes com els  mediambientals  i  els
socials.

Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en el nostre cas), així com les corporacions locals,
tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a escala europea que els pugui afectar,
perquè puguin expressar les seves opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions
sobre el TTIP.

Les administracions locals son les més properes a les necessitats dels ciutadans per això tenen el deure de
responsabilitzar-se  i  posicionar-se  respecte  les  implicacions  de  tota  mena  que  comporta  el  TTIP,  per  a
l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi ambient; sent els canals adequats per promoure els
serveis públics,  l'economia i  ocupació locals,  per aquest  motiu creim que s'ha de crear el  debat públic i
democràtic sobre el que està veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i
compres públiques.

El comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment beneficiosos si respecten
les necessitats humanes, i no es basen únicament en el benefici de l'especulació financera i de les grans
empreses  multinacionals;  l'eliminació  programada  i  progressiva  dels  serveis  públics  és  al  mateix  temps
l'eliminació progressiva de la solidaritat i la democràcia. 

Els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre exclusivament de la lògica del
mercat. Només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar una qualitat de
vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la democràcia; el control públic ha
de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la creació de nous serveis públics, així com per
afavorir l'economia i ocupació locals.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal de MÉS per Inca a l'Ajuntament d'Inca,
volem que des del nostre municipi plantem cara a l'amenaça de les totpoderoses corporacions, per aquest
motiu presentam els següents ACORDS a la consideracions del Ple Municipal:

1.  Declarar  Inca com Municipi  oposat  al  TTIP,  defensant  els  serveis  públics  bàsics  per  a  la  solidaritat  i
redistribució social.



2.  Donar  suport  a  totes  les  iniciatives  dirigides  a  mantenir  el  caràcter  públic  dels  anomenats  serveis
socialment útils.

3. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord
de Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la liberalització i Privatització de
Serveis Públics).

4. Sol·licitar igualment que:

•  No siguin incloses disposicions tipus ISDS (arbitratge de diferències estat-inversor)  en cap futur  tractat
d'inversions i siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.

• Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de les ETN (Empreses
Transaccionals) en les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania.

• Que, coherentment amb la legalitat europea i amb els precedents d’anteriors Tractats Comercials semblants
de caràcter mixt,  es mantingui la necessitat  de ratificació del TTIP, el CETA (Acord Integral d'Economia i
Comerç) i el TISA ( Acord en comerç i serveis) pels 28 estats membres de la Unió Europea, ja sigui via
parlamentària o via referèndum.

5.  Assolir  el  compromís  de  promoure  la  informació  i  el  debat  públic  entre  la  ciutadania  i  les  entitats
econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l’impacte que podrien comportar aquests tractats al
nostre municipi."

Finalitzades les intervencions dels diferents portaveus municipals, i vist el desacord del portaveu del Partit
Popular, intervé la regidora de Promoció Economica i Mercats que presenta la següent esmena:

- Modificar al punt 1, que ha de quedar de la següent manera: 'Declarar Inca com a Municipi defensor dels
serveis publics bàsics per a la solidaritat i redistribució social.'

- El punt 2 queda igual.

- El punt 3 s'elimina.

- El punt 4 primer paragraf s'elimina.

- El punt 5 queda igual, quedant la part resolutiva de la següent manera:

"1.. Declarar Inca com a Municipi defensor dels serveis publics bàsics per a la solidaritat i redistribució social." 

2.  Donar  suport  a  totes  les  iniciatives  dirigides  a  mantenir  el  caràcter  públic  dels  anomenats  serveis
socialment útils.

3. Sol·licitar igualment que:



• Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de les ETN (Empreses
Transaccionals) en les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania.

• Que, coherentment amb la legalitat europea i amb els precedents d’anteriors Tractats Comercials semblants
de caràcter mixt,  es mantingui la necessitat  de ratificació del TTIP, el CETA (Acord Integral d'Economia i
Comerç) i el TISA ( Acord en comerç i serveis) pels 28 estats membres de la Unió Europea, ja sigui via
parlamentària o via referèndum.

4.  Assolir  el  compromís  de  promoure  la  informació  i  el  debat  públic  entre  la  ciutadania  i  les  entitats
econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l’impacte que podrien comportar aquests tractats al
nostre municipi."

Finalitzades les  intervencions de  tots  els  portaveus municipals,  se sotmet  a  votació    l'esmena,  que  és
aprovada per unanimitat dels regidors presents (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l'esmena anteriorment transcrita.

A continuació, se sotmet a votació la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: Unanimitat (20). 

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada contra la retallada de drets que 
plantegen el TTIP, TISA I CETA.

7. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'INDEPENDENTS D'INCA (INDI) I PROPOSTA PER LES ILLES
(PI) PER AVANÇAR CAP A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE MITJANÇANT ELS CARRILS BICI I VIALS
PER A VIANANTS

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre a votació la seva
inclusió dins l'ordre del dia, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la Moció dels grups municipals d'INDEPENDENTS D'INCA (INDI) I PROPOSTA PER
LES ILLES (PI), de data 26 de setembre de 2016, que transcrita textualment diu:

"Avui dia, la bicicleta ja no és només un esport, un hobby o un simple mitjà de transport, la bicicleta és molt
més que això, és una forma concreta d'ajudar al medi ambient. Aquesta realitat, ha transformat la bicicleta en
un dels principals mitjans de transport ecològic.

Muntar amb bicicleta ajuda a disminuir la congestió dels carrers; ajuda a tenir una millor qualitat de vida a
través de l'exercici, ajuda a no contaminar l'aire ja que no emet cap gas contaminant i que afecta de forma
considerable a l'àmbit urbà, fet que ajuda a reduir els nivells de pol·lució a la ciutat. A més proporciona llibertat
de moviments i en petites i mitjanes distàncies (fins a 5-8 km) és el vehicle més adequat pels motius abans
esmentats. 

Considera necessari impulsar la mobilitat sostenible a través dels carrils bici, a més de vials per vianants a
on es consideri més adient dins la ciutat d’Inca i en comunicació amb els municipis confrontants. Per



aquest  motiu  es  desenvoluparan accions  concretes que  millorin  i  permetin  una connectivitat  sostenible  i
segura mitjançant la construcció de vies per vianants i carrils bici que tinguin continuïtat, i que permetin un
accés amable, fàcil i segur dins el nucli urbà, entre aquest i les distintes barriades d'Inca i amb els municipis
més propers.

Inca encara no disposa d'una infraestructura de carrils per a bicicletes i patins, en aquest moment només
contem a amb un carril bici de uns 800 m de llarg, el qual s'ha d’ interconnectar per permetre l’ús d'aquest
mitjà de transport tant en condicions d'esbarjo com, sobretot, en desplaçaments per la ciutat per temes
de formació, treball, tràmits administratius, activitats esportives, d’esplai, etc. Aquest carril ha de permetre una
mobilitat segura i ha d'estar degudament senyalitzat.

D'altra banda i  vistos els greus accidents que s'han produït  aquest estiu on s'han vist  implicats ciclistes,
consideram imprescindible la construcció de carrils bici per a ús general, però especialment familiar, a més
d'una zona de vianants que uneixin Inca de forma segura amb els municipis més propers, com Selva, Lloseta,
Mancor i Sencelles.

En una segona fase proposam la construcció de carrils bici que uneixin Inca com a mínim amb els municipis
de Binissalem, Llubí i Sineu.

Per tot l'exposat, els grups municipals Independents d’Inca (INDI) i Proposta per les Illes (PI) proposa
al ple l'Ajuntament d'Inca el següent acord:

1.-Interconnectar els 800 m. de l'Av Jaume II amb la fase I del Pla Integral de Bicicletes de 2009 que te per
objectiu connectar de forma directa les zones escolars de l'IES Berenguer de Anoia, CEIP Miquel Duran i
Saurina i el poliesportiu municipal Mateu Cañellas, amb l’estació de tren, el Quarter General Luque, el polígon
industrial, el Parc Europa, el Palau Municipal d'esports (pavelló de basquet) i el cementeri, la barriada de Crist
Rei, les piscines municipals de Crist Rei, l'escoleta municipal, la residència Novaedat, etc.

2.-Sol·licitar el CIM de Mallorca, pel pressupost de 2018, la construcció de carrils bici per a ús general, però
especialment familiar, a més d'una zona de vianants paral·lela que uneixin Inca, de forma segura, amb els
municipis més propers (Selva, Lloseta, Mancor i Sencelles), preferiblement arbrats, per fer més agradable el
passeig. 

3.-Sol·licitar el CIM de Mallorca, pel pressupost de 2018, en una segona fase la construcció de carrils bici que
uneixin Inca, com a mínim, amb els municipis de Binissalem, Llubí i Sineu. Tota aquesta xarxa ha d'estar
adequadament senyalitzada i separada de forma apropiada dels vials per a vehicles per garantir la seguretat
dels desplaçaments que es facin a peu o en bicicleta, i en què possiblement participi tota la família, per tant
també infants.

4.- Dotar Inca d'aparcaments per a bici, segons el previst a la primera fase Pla Integral de Bicicletes de 2009."

Durant la intervenció del Sr. García s'absenta de la sala de plens el Sr. Rodríguez Mir.



El Sr. Secretari anuncia l'esmena consistent a modificar el punt 2 i punt 3, i afegir un punt 5, i  la part resolutiva
queda de la següent manera:

"2.-Sol·licitar el CIM de Mallorca, pel pressupost de 2017, la planificació i la construcció de carrils bici per a
ús general, però especialment familiar, a més d'una zona de vianants paral·lela que uneixin Inca, de forma
segura, amb els municipis més propers (Selva, Lloseta, Mancor i Sencelles), preferiblement arbrats, per fer
més agradable el passeig. 

3.-Sol·licitar el CIM de Mallorca, pel pressupost de 2018, en una segona fase la planificació i construcció de
carrils bici que uneixin Inca, com a mínim, amb els municipis de Binissalem, Llubí i Sineu. Tota aquesta xarxa
ha d'estar adequadament senyalitzada i separada de forma apropiada dels vials per vehicles per garantir la
seguretat dels desplaçaments que es facin a peu o en bicicleta, i en el que possiblement participi tota la
família, per tant també infants.

5.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l'aportació de fons amb càrrec de l'impost de l'ecotaxa."

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació l'esmena consistent en la
modificació del punt 2, punt 3, i afegir el punt 5, que és aprovada per unanimitat dels regidors presents (19).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l'esmena anteriorment transcrita.

A continuació, se sotmet a votació la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19). 

Atès el  resultat  de la  votació,  es declara  aprovada la Moció esmenada per  avançar  cap a una mobilitat
sostenible mitjançant els carrils bici i vials per vianants.

8. MOCIONS URGENTS 

A. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
AMB LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI, EN EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016

En primer  lloc,  cal  sotmetre  a  votació  la  urgència  del  Dictamen de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda relatiu a la modificació de crèdits
amb la modalitat de crèdit extraordinari, en el pressupost de l'exercici 2016,  el qual transcrit textualment diu:

"Proposta per la senyora Antonia Triguero Salamanca regidora de seguretat i ordre públic d'aquesta Corporació
Municipal, la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2016 amb la modalitat de crèdit extraordinari
en el Pressupost General de l'exercici de 2016.



Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-, quan hagi de realitzar-se alguna despesa
que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui
insuficient o no ampliable el consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.

_

Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció
als  mateixos tràmits  i  requisits  sobre  informació,  reclamació  i  publicitat  que el  Pressupost  municipal,  de
conformitat amb allò establert a l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –TRLRHL.

_

Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies hàbils,
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament  per  tal  que  els  veïns  puguin  examinar  l’expedient  i  formular  les  reclamacions  que  estimin
pertinents.

_

Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple que acordarà, al
mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva
modalitat de crèdit extraordinari.

Vist l’informe de la Intervenció municipal.

Per tot això, i previ Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda de 29 de setembre de 2016  es proposa
al Ple  l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2016 en el vigent pressupost per crèdit
extraordinari, amb el següent detall:

Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

132.21301 Seguretat  i  ordre
públic.  Material,
subministrament  Parc
Mòbil.

10.000,00 10.000,00 0,00

132.20400 Seguretat  i  ordre
públic.  Arrendaments  i
materials de transport

5.000,00 5.000,00 0,00

132.21303 Seguretat  i  ordre
públic.  Maquinària,
instal·lacions tècniques

36.000,00 15.000,00 21.000,00



i utillatge

TOTAL 51.000,00 30.000,00 21.000,00

Altes en Aplicacions de Despeses

_

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

132.62401 Seguretat  i  ordre
públic.  Elements  de
transport

- 30.000,00 30.000,00

TOTAL 30.000,00 30.000,00

SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva publicació, posant a disposició del
públic  la  documentació  corresponent,  durant  l'esmentat  termini  els  interessats  podran  examinar  la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.

TERCER.- Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es formulin,
que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord inicial s'elevarà automàticament
a definitiu.

QUART.- De  l'expedient  de  la  modificació  de  crèdits  definitivament  aprovada,  es  remetrà  còpia  a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de
les Illes Balears._

No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals."

A continuació, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19). 

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció per la modificació de crèdit núm. 14/2016."

MOCIÓ PER URGÈNCIA B

B. PROPOSTA DE LA BATLIA EN RELACIÓ AMB LA RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS EN EL PLEC
DE  CONDICIONS  ECONOMICOADMINISTRATIVES  DEL  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE
RECOLLIDA DOMICILIARIA DE RESIDUS.

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció de la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (18).

Els reunits consideren la Moció de la proposta de Batlia en relació amb la rectificació d'errors materials fems
de data 26 de setembre de 2016, la qual transcrita textualment diu:

"En data 8 de setembre de 2016 el ple de l'Ajuntament d'Inca va resoldre les al·legacions presentades i va
aprovar el estudi econòmic, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars



per la contractació de la concessió del servei públic de recollida domiciliària de residus del terme municipal
d'Inca i el seu transport, amb les modificacions introduïdes a rel de les al·legacions que es varen estimar.
També es va acordar continuar amb la tramitació del expedient i, en conseqüència, publicar la licitació en el
Diari de l'Unió Europea, en el Butlletí Oficial del Estat i en el perfil del contractista.

Una d'aquests al·legacions que es va estimar era la de considerar la ma d'obra com un factor a tenir en
compte per la revisió de preu, amb els límits que s'estableix en el plec de condicions, motiu pel qual es va
donar nova redacció al paràgraf segon del art. 6 del plec de condicions econòmic administratives.

No obstant, a la pàgina 6 del plec es va mantenir la referència al personal com a cost no revisable, quant a
vegades, segons disposa l’art. 6, sí que serà revisable. I així diu:

«nr: Coeficient  de  ponderació  del  conjunt  de  costos  no  revisables. Haurà  de  complir  que 1c-r-nr  =
0. S'inclouen:

• Personal

• Despeses financeres, avals i garanties

• Amortització de les inversions en instal·lacions i maquinària

• Lloguer de la nau

• Assegurances d'instal·lacions

• Assegurances de responsabilitat civil empresarial Campanyes d'Educació i Sensibilització Ambiental».

Com hem dit, a conseqüència de l'estimació de l'al·legació no es pot considerar sempre com un cost no
revisable, per la qual cosa procedeix rectificar el error material, passant a tenir la següent redacció:

«nr: Coeficient  de  ponderació  del  conjunt  de  costos  no  revisables. Haurà  de  complir  que 1c-r-nr  =
0. S'inclouen:

• Personal, si procedeix.

• Despeses financeres, avals i garanties

• Amortització de les inversions en instal·lacions i maquinària

• Lloguer de la nau

• Assegurances d'instal·lacions

Assegurances de responsabilitat civil empresarial Campanyes d'Educació i Sensibilització Ambiental».

En conseqüència es sotmet a la consideració del ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA D'ACORD:

Rectificar el error material expressat en aquesta proposta i, en conseqüència, rectificar en aquest sentit el plec
de condicions econòmic administratives."

Durant la darrera intervenció del Sr. Aguilar, la Sra. Weber s'absenta de la sala i no vota. 

Finalitzades les Intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Atès el  resultat  de la votació, es declara aprovada la Moció de la Proposta de Batlia  en relació amb la
rectificació errors materials fems de data 26 de setembre de 2016.



C.  MOCIÓ  DEL GRUP MUNICIPAL  DEL PARTIT  POPULAR  PER  DEMANAR  LA MILLORA DE  LES
INSTAL·LACIONS  ESCOLARS  I  LA  CONSTRUCCIÓ  DE  NOUS  CENTRES  ESCOLARS  D'INFANTIL,
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Els reunits consideren la Moció que presenta el Partit Popular per demanar la millora de les instal·lacions
escolars  del  nostre  municipi  i  la  construcció  de  nous  centres  escolars  d'infantil,  primaria,  secundària  i
batxillerat, de data 26 de setembre de 2016, la qual transcrita textualment diu:

"Com a polítics municipals, tots som, amb mes o menys mesura coneixedors de la realitat que envolta els
nostres centres educatius a tots els nivells d’ensenyament.

Fa anys que constatam que el CEIP Llevant necessita una reforma integral, que el Miquel Duran i Saurina, el
més nou dels centres escolars, necessita inversió perquè va néixer amb deficiències i que són moltes les
demandes del CEIP Ponent per millorar algunes infraestructures.

També sabem que dels dos Instituts que tenim a Inca, el Berenguer d’Anoia ja ha complert els 46 anys i que
som ciutat receptora de molts alumnes dels pobles veïnats. Aquestes dues infraestructures estan ubicades a
una zona molt propera que implica trasllats de part de la ciutadania d’una punta a l’altra del nostre municipi,
complicant el trànsit a les hores punta d’entrada i sortida dels escolars. I que per moltes iniciatives que s’han
pres per alleugerar el pes de les motxilles i convèncer de les bondats de traslladar-se a peu, la realitat és que
la motxilla encara pesa massa i que la distància des de Crist Rei fins al Berenguer és massa llarga per anar-hi
a peu i carregat.

Repassant l’hemeroteca el nostre grup ha trobat algunes mocions i demandes en diferents ocasions de tots
els  grups  municipals  demandant  millores  als  nostres  centres  educatius  i  reivindicant  la  necessitat  de
construir-ne de nous. La necessitat de prioritzar i la manca de pressupost del Govern ens ha deixat sense
aquestes  millores  i  noves  infraestructures.  Però  no  per  això,  desapareixen  les  necessitats.  Com  a
representants locals ens pertoca recordar a les administracions que tenen les competències quines són les
necessitats d’Inca i reivindicar-les.

Ens empeny a presentar aquesta moció sabre que durant aquest estiu s’han incrementat les sol·licituds de
escolarització a infantil i que això ha suposat als centres l’esforç de prescindir d’aules destinades a altres usos
per poder doblar algunes línies.

També sabem que la burocràcia de l’Administració és lenta i que, si creim en les necessitats que proposa la
moció haurem d’esser convincents i insistents en les nostres demandes.

Per això animam a tota la corporació a aprovar els següents 

ACORDS



1. Cercar els solars necessaris dins Inca per ubicar un nou centre escolar d’infantil i primària.

2. Cercar  els  solars  necessaris  per  ubicar  un  nou  centre  d’Educació  Secundaria  i  Batxillerat,
preferiblement dins la barriada de Crist Rei.

3. Oferir els solars a l’IBISEC per a la construcció, dins aquesta legislatura, dels nous centres educatius.

4. Sol·licitar  una  partida  pressupostària  al  Govern  de  les  Illes  Balears  per  fer  efectives  aquestes
peticions dins el pressupost del 2017."

Durant la primera  intervenció de la Sra. Tarragó s'incorpora a la sala la Sra. Weber. 

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Moció  del  Partit  Popular  per  a  la  millora  de  les
instal·lacions  escolars  del  nostre  municipi  i  la  construcció  de  nous  centres  escolars  d’infantil,  primària,
secundària i batxillerat.

9. PRECS I PREGUNTES 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Primerament intervé el Sr. Torres Gómez, qui formula les preguntes següents:

El Sr. Torres manifesta que només reiterarà una part de les preguntes, vista l'hora que s'ha fet; la resta les
presentaran per escrit, però se'n faran una sèrie que són necessàries i importants per debatre en aquest Ple.

1. Referent al tema de l'Hospital d'Inca, manifesta que s'ha dit que el que surt en premsa no és veritat,
però ha tornat a sortir que s'han tancat quiròfans, que s'han reprogramat operacions, i també consta que
es deriven o reenvien pacients a altres hospitals; això va sortir en premsa, mentre que, segons el que
consta a l'acta del darrer Ple i segons el que diu el Sr. Batlle, no és veritat, sobren llits. Creu que algú no
diu la veritat perquè a la premsa surten problemes de l'Hospital de manera sistemàtica; tancament de llits,
saturació a urgències, tancament de quiròfans, queixes dels sindicats, queixes de neteja..., i cada vegada
que s'ha demanat al Ple es diu que per part de la Gerència i de la Conselleria tot va bé. Assenyala que
tenen la responsabilitat que l'Hospital funcioni, i creuen que la notícia que surt a la premsa pot ser en part
veritat, volen simplement reiterar una vegada més aquesta defensa del servei públic i especialment de
l'Hospital.

El Sr. Batle respon que es preocupen de l'Hospital, però que ells no hi tenen cap competència, explica que
es menteix quan diuen que es varen tancar llits durant aquests mesos, menteixen quan diuen que s'han
tancat quiròfans.  Afirma que s'han tancat,  com ells  saben,  i  ha sortit  en premsa aquests darrers dies
perquè es va dur a terme un canvi rutinari de filtres d'aire condicionat dels quiròfans i el control posterior es
va trobar un fong ambiental produït pel canvi dels filtres. Comenta que aquest problema no sol ésser



habitual  i  que,  en  aquest  cas,  durant  la  intervenció  es  va  procedir  al  tancament  de  cinc  dies  per  a
l'eliminació  dels  fongs.  Esmenta que les  operacions  d'aquests  cinc  dies  es varen  programar  dins  els
propers catorze dies i que allò que no comparteix el que es va dir en el passat Ple que s'havien tancat llits,
quiròfans, durant l'estiu, que hi havia queixes i reivindicacions a sindicats.

El Sr. Batle declara que sap que hi ha queixes, que se n'ha preocupat i que ha parlat amb els sindicats i
amb les senyores de neteja de les condicions laborals que tenen. Afirma que el que han fet és actuar i,
com a batle d'inca, s'ha preocupat de qualsevol notícia que pugui afectar el municipi. També comenta que
està clar que hi hagut un tancament, però nega que es digui que sistemàticament s'hagin tancats llits i
quiròfans, perquè no és així.

El Sr. Torres explica que varen fer una pregunta recollint una notícia de premsa, manifesta que no va ser el
Partit Popular; el Sr. Batle va dir que el sorprenia la pregunta que li feien, i és a la premsa que va sortir
aquesta notícia i, a més, denunciat pels professionals de la medicina. Creuen la Gerència i la Conselleria,
però la premsa diu el contrari. Exposa que com a ciutadans d'Inca els preocupa tot el que passa.

2. Referent a l'actuació que es du a terme a la plaça del Bestiar on estan eliminant una zona verda i estan
fent un trespol de formigó, volen saber si s'ha demanat l'opinió als veïns de la plaça, ja que a ells els
consta que no. Si els responen que han realitzat un procediment de consulta, volen saber què és el que
s'ha fet, no basta dir que han parlat amb els veïns, volen saber quin sistema i quina consulta s'ha duit a
terme.

El Sr. García respon que el concepte de zona verda que tenen els uns i els altres és diferent. Es va
consultar amb els veïns, es va explicar el projecte a l'Associació de So na Mmonda a una reunió que es va
fer abans de l'estiu; informa que els varen acollir molt bé i que varen poder explicar tot el que havien de fer.
Certament  no  varen  fer  un  referèndum  i  comparteixen  amb  ells  que  el  mecanisme  de  participació
ciutadana s'ha de millorar molt, però li diu que es va consultar, que la modificació que es du a terme de la
vorera compleix estrictament totes les qüestions de viabilitat i deixa en el mateix lloc totes els vorades que
hi havia, i les trasllada uns centímetres més endavant, amb la qual cosa els dos costats de la plaça, carrer
de Formentor i la Puresa creu que tendran la mateixa configuració. No sap si tenen al cap el projecte, però
ell creu que el va mostrar, és la mateixa configuració de les voravies que envolten, sobretot la més ampla,
que és la de la part del carrer de Formentor. Creuen que és una qüestió necessària i que molts de veïns
que transiten per la zona i altres que van a establiments de la zona amb els distints criteris, és a dir la
immensa majoria, donen per bona l'actuació que es dur a terme, però comenta que la immensa majoria i
tots és una qüestió subjectiva. Exposa que hi acudeix sovint, que demà a les 8.30 hi ha d'anar amb el
tècnic i que, si ells volen venir, es poden veure allà. Recalca que no hi hagut una mala acollida i no vull
estendre més en la seva intervenció.

El Sr. Torres recull les seves paraules i vol sol·licitar una còpia d'aquesta acta de la reunió dels veïns, i
saber-ne la participació, perquè li consta que potser no hi va prendre part molta gent, llevat dels tècnics i
polítics... No creu que sigui una bona representació de la barriada.

El Sr. García creu que s'ha explicat malament. Informa que varen acudir a l'Associació, on hi havia tota la
Junta Directiva, la qual els mereix tot el respecte, perquè creuen que representen els veïns de la barriada.
Els varen explicar el projecte i aquests varen exposar les seves opinions; creu que no els correspon a ells
aixecar l'acta, afegeix que no sap quants de membres eren, però que eren bastants, de la Junta Directiva.



3.- El Sr.  Torres vol fer un prec al regidor de Medi Ambient,  que es queixava en el darrer Ple que la
meteorologia no els ajudava, deia que no era una excusa, però que ho havia de dir perquè no plovia i les
zones verdes estaven seques o mortes. Això no obstant, ara ha plogut molt i resulta que quan plou molt
tenen un altre problema de manteniment, que són els embornals. Preguen que els facin nets, especialment
els embornals del carrer de Joanot Colom, els Almogàvers, Rafel Albertí i Llorenç Maria Duran. Manifesta
que fa sis mesos que els veïns telefonen a l'Ajuntament cada vegada que plou perquè els carrers es
neguen, no sap a quin telèfon. Demana si es poden netejar els embornals perquè quan plou hi ha una
queixa i quan no plou, una altra. Prega que se'n prengui nota.

La Sra. Barceló respon que, quant als embornals, varen publicar el llistat dels carrers que es varen fer nets
el mes d'agost,  però reitera que s'hi fan tot l'any. Explica que el mes d'agost es va fer de manera més
intensiva perquè el mes de setembre estiguessin en condicions. Se segueix fent aquesta feina fins acabar
totes les zones. Explica al Sr. Torres que va ploure a prop de 40 litres en mitja hora i a la Sra. Barceló li
consta que no hi ha hagut cap incidència important o rellevant, de fet ni  en el túnel de Crist Rei, on és
costum.  La  Sra.  Barceló  manifesta  que  es  va  començar  la  neteja  intensiva  a  les  zones més baixes
precisament per evitar aquests problemes, que no s'ha acabat, s'hi segueix fent feina, i efectivament es
farà per tota la ciutat. Finalitza la seva intervenció dient que pren nota del seu prec.

4. Un altre prec que fa el Sr. Torres és referent a les voreres envoltant l'església de Sant Domingo i la
placeta de darrere, comenta que hi ha queixes de persones majors que tenen problemes per accedir-hi i
caminar. Demana si poden arreglar-les.

La Sra.  Barceló respon que és conscient  d'aquesta  situació, de fet  hi  ha un projecte  per  millorar  les
voreres, són voreres de pedra. Explica que s'han de picar, alinear i tornar a fer les juntes, no les voreres
noves perquè el material serà el mateix, però s'han de rehabilitar, és conscient de la seva necessitat. S'ha
d'intentar donar-hi una solució en mesura de les seves possibilitats.

5. El Sr. Torres demana al responsable de Comunicació si creu que la publicitat que es posa al Facebook
d'una institució oficial ha de promocionar determinats partits polítics, en aquest cas el PSOE, i vist l'efecte
rebot, es varen promocionar altres partits. El Sr. Torres assenyala que ells estan encantats que els posin
m'agrada, però és veritat que els va estranyar. A més, comenta que no és la primera vegada que passa; fa
uns mesos que varen veure publicitat d'una cadena hotelera en el Facebook de l'Ajuntament. Manifesta
que a ells  no els  importa que els promocionin,  però creu que el  Facebook de l'Ajuntament  no ha de
promocionar cap partit, en tot cas, fer-ho de comerços d'Inca o empreses d'Inca; veure en el Facebook de
l'Ajuntament publicitat que no té res a veure amb Inca els estranya. Manifesta que tenen proves, disposen
de les captures de pantalla; diu que, com que la cara del Sr. Frontera sempre és la mateixa quan parlen de
noves tecnologies, si li diuen no ho creu, aquesta vegada li poden demostrar amb la captura. Conclou que
es dóna un mal ús del Facebook i que potser són errors que es poden solucionar.

Per altra banda,  demana al  regidor de Personal  que els assigni  un tècnic per ajudar a fer  les seves
mocions, vist que hi ha tècnics municipals que es dediquen a fer les mocions de determinats partits polítics
del pacte d'esquerres per Inca.

El Sr. García respon que ho pot explicar i el convida a anar a l'ordinador de la tècnica de Medi Ambient, on



veurà que va rebre la Moció i la va reenviar, per això va sortir d'aquest correu; per tant, la tècnica no va
redactar cap moció, manifesta que, si tengués un accés directe a l'ordinador de l'Ajuntament, no hagués
ocorregut això.

El  Sr.  Frontera afirma,  perquè no en quedi  cap dubte,  que el  regidor de Transparència pot  aclarir  el
problema de les xarxes socials que poden haver detectat en el Facebook, el Sr. Tortella li pot aclarir el
problema.

El Sr. Tortella respon que s'ha etiquetat a tots els partits polítics amb representació municipal, ja que amb
els darrers canvis a l'esmentada xarxa social aquesta acció pot fomentar la participació en els murs. Per
aquest motiu, els convida a participar.

6. El Sr. Torres demana com es pot enviar un correu a la tècnica de Medi Ambient que el que envia correus
no en sap i es dóna la casualitat que la Moció és de medi ambient i qui l'envia és de Medi Ambient.

El Sr. García respon que el va enviar el partit a la tècnica de Medi Ambient, no va ser Àngel García regidor
d'Hisenda, innombrable, i el que es pot comprovar és que no l'ha redactat, li demana que digui dia i hora
per poder comprovar-lo.

El Sr. Torres considera que s'hauria de crear una comissió d'investigació, perquè tot el que ha explicat no
ho ha entès.

El Sr. García respon que amb una comissió d'investigació mai s'ha arribat a res que no embulli fil, que es
pot aclarir tot.

7. Comenta que es va aprovar per Ple l'aplicació de les clàusules socials per part de les empreses que fan
feina  amb  l'Ajuntament  per  unanimitat.  Demana  com  ho  faran  per  complir  les  clàusules  amb  les
adjudicacions públiques, com pot ser l'asfaltatge dels camins rurals, el Teatre, si només es prioritza el tema
econòmic, com es pot exigir a les empreses les clàusules socials si es fa per subhasta pura i dura.

El Sr. Batle dóna la paraula el Sr. Secretari.

El Sr. Secretari explica que les subhastes són una condició que han de complir en el conveni del sector, no
al d'empreses, i que és una d'elles; aquesta és la que hi ha a les subhastes. Exposa que hi ha altres
concursos com el dels fems en els quals sí es posa.

El Sr. Torres demana com pot ser que una moció aprovada per unanimitat després no s'apliqui.

El Sr. Secretari continua dient que segons quin tipus de contractació les clàusules socials s' han de matisar,
que no és el mateix una contractació d'obres que una de serveis.

El Sr. Batle respon que en pren nota.



8. El Sr. Torres demana per què no s'ha convocat el Consell Municipal d'Urbanisme per consultar uns
projectes  tan  importants  com  asfaltar  la  plaça  del Bestiar,  la  reforma  de  la  plaça  de  Mallorca  i  la
modificació del projecte del Teatre Principal. Creuen que l'opinió dels experts seria necessària. Demana
per què no es convoca aquest Consell.

El Sr. Batle respon que es convocarà.

El Sr. Torres diu que ja han aprovat el projecte del Teatre.

El Batle explica que serà necessari amb un altre model de participació.

9. Per finalitzar, el Sr. Torres demana com pot ser que l'Ajuntament organitzi unes festes de barriada de
veïns quan fa setmanes es va celebrar una junta general de socis d'aquesta associació on els socis varen
acordar per unanimitat no celebrar les festes per no haver cobrat les subvencions dels anys 2014-2015.
Demana si l'Ajuntament hi té competències, si és possible que s'hagin organitzat les festes de la barriada
en contra de la decisió de la junta general de socis de la barriada. Sol·licita un informe jurídic per escrit del
Sr.  Secretari  municipal  de  quina  potestat  té  l'Ajuntament  en  contra  d'una  junta  directiva.

El Sr. Batle respon que primerament ha d'excusar l'absència del regidor de Festes i Participació Ciutadana,
perquè en aquests moments la seva dona està al paritori. Així mateix, explica que es va notificar al regidor
per part de la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Francesc que no se celebrarien les festes.
Comenta que dita comunicació també es va fer extensiva per part de la Junta Directiva als veïns, però que
aquests es varen mobilitzar i varen venir a veure'l, però no els va poder atendre. Afegeix que varen fer una
petició a Comunicació de poder arribar a un mitjà de comunicació i  que posteriorment varen sortir  en
premsa  reclamant  que  volien  celebrar  les  festes  de  la  barriada.  Recalca  que  l'Ajuntament  té  la
competència de fer unes festes com s'han fet a qualsevol plaça, o a qualsevol lloc de la ciutat. A més, els
entregarà una memòria d'aquestes festes, hi ha hagut una col·laboració extraordinària en quatre dies; per
tant el que s'ha fet és canalitzar una petició d'un col·lectiu de veïns i intentar que la barriada no quedàs
fora festes.

El Sr. Torres esmenta que s'ha fet una petició i que espera resposta.

El Sr. Batle respon que es durà a terme aquest informe.

El Sr. Batle demana si hi ha més preguntes.

El Sr. Torres respon que la resta de preguntes es presentaran per escrit.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-tres hores, de la qual
s'estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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