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ASSISTENTS
BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

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

A la sala de sessions de la casa consistorial de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent les 19.30
hores del dia 27 d’octubre 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
que es relacionen al marge.
Actua com a secretari accidental el Sr. Guillem
Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte, i hi assisteixen
l’interventor el Sr. Antòni Cànaves Reynés i el
tresorer accidental 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 LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 23 I 29 DE SETEMBRE DE 2016
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les actes esmentades.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de les actes de data 23 i 29 de setembre de 2016, que s’aproven per
unanimitat dels regidors presents (21).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 982 AL 1.118 DE 2016
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 982 al 1.118 de 2016.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA NÚM. 1017, 1074 I 1117/2016,
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. 1017, 1074 i 1117/2016, contràries a les objeccions
efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, de data 25 de juliol de 2016:
“Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 27 d'octubre de 2016 de les resolucions de Batlia
contràries a les objeccions efectuades.
L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix:
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.
2. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
3. 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.
4. 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
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citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per ser incloses a l'ordre del dia.
AJUNTAMENT
Número de Decret
2016001017
2016001074
2016001117

Data
26/09/2016
30/09/2016
14/10/2016

Observació
Factures
Factures
Factures

Documentació
(13 pàgines)
(5 pàgines)
(7 pàgines)

“
El Sr. Torres demana que consti en acta allò que diu el Sr. García; li diu que s’esplaï i manifesti tot allò que vol
expressar.
El Sr. García exposa que veu com les seves passejades per les zones verdes d’Inca s’allunyen, que ell tenia
l’esperança que es poguessin passejar i observar els jardins d’Inca junts i comentar l’estat de conservació
dels jardins de la ciutat. Ara bé, amb aquesta segona intervenció del Sr. Torres veu que això es fa enfora.
Comenta que ell insistirà quan vulgui, allà on vulgui i de la manera que vulgui, i que parlaran d’allò que sigui.
Afirma que no ha tengut mai una competència amb el Sr. Aguilar si és el millor o el pitjor. No recorda haver-li
dit mai que no seria el millor. Manifesta que ha repetit mil i una vegades que no es preocupàs perquè cap
regidor d’Hisenda ha repetit. Comenta que li sap greu que el Sr. Aguilar no repetís perquè sempre ha
comentat la seva tasca i que tendran punts que ell va adoptar que seran difícils de superar, però
dissortadament hi ha vegades que els bons regidors estan a llistes que no tenen el suport necessari per
mantenir-se en el poder, tal vegada a causa de circumstàncies... Diu que no està aquí per qualificar qui és el
millor batle, qui serà pitjor batle i qui no serà batle mai –que segurament serà ell-, conclou.
El Sr. Torres l'interromp.
El Sr. García afirma que no pot estar sotmès a la direcció de dos batles, un que ho és i un que dirigeix.
Considera que ha de saber a què s’ha d’atendre i vol actuar amb total llibertat i que aquesta es respecti.
Recorda que no fa gaire temps a ell se li deia que no els digués el que havien de dir. Així doncs, diu al Sr.
Torres que no li digui allò que ha de dir perquè ho sap perfectament i sap fins on pot arribar. Amb el Sr. Aguilar
en el Ple anterior varen formar una associació de regidors d’Hisenda, la seva relació amb el Sr. Aguilar creu
que és d’un nivell... Finalitza la seva intervenció perquè no vol que això es converteixi en una cosa distinta,
que sigui un fòrum de debat polític i d’explicar la gestió municipal. Conclou dient al Sr. Torres que simplement
li sap greu, però no passejaran pels jardins d’Inca junts.
Els regidors se'n donen per assabentats.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR INICIALMENT LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació
de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació del servei de clavegueram, de data 20 d’octubre de
2016, que transcrit textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural en la sessió
celebrada en data 20 d'octubre 2016 es va dictamina favorablement la següent;
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PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
'Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos'.
En el mateix article 20.4.p) estableix que es podran establir taxes per: 'Servicios de alcantarillado, así como
de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares'.
La darrera modificació que es va produir a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram es va
realitzar a la sessió plenària celebrada en data 26 d'abril de 2002 i l'Ajuntament d'Inca ha considerat adient
dur a terme la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis de
clavegueram.
La tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària, amb informe previ de la
Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels
serveis de clavegueram, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;
(Text que apareix en negreta són les modificacions que s'han realitzat)
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE CLAVEGUERAM
TEXT QUE ES MODIFICA EN NEGRETA:
NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
ARTICLE 1
1.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 al 19 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament continua exigint la 'Taxa per prestació del servei de clavegueram', que s'ha
de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que es preveu a l'article 57 del Reial
decret legislatiu 2/2004.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per
autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram municipal.
b) L'evacuació d'excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueram municipal,
sense incloure el seu tractament per depuració.
c) La construcció per l’Ajuntament de les preses i elements necessaris per dur a terme la connexió a la xarxa
de clavegueram municipal a petició del propietari de l’immoble.
2.- No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades en ruïna o que tenguin la condició de
solar o terreny.
3.- Els serveis, que essent de competència municipal, tenguin caràcter obligatori en virtut del precepte legal o per
la disposició dels reglaments o ordenances de policia d'aquest Ajuntament, així com d'altres que siguin provocats
pels interessats o que especialment redundin en el seu benefici, ocasionaran l’obligació de contribuir per aquesta
taxa encara que aquests no hagin sol·licitat la prestació de tals serveis.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3
1.- Es determina per la prestació de qualsevol dels serveis enumerats a l’article anterior. No obstant això, es
presumeix que l’existència de la xarxa de clavegueram en una via pública suposa la prestació del servei
descrit en l’apartat segon, lletra b) de l’article anterior a favor de tots els immobles existents en la referida via.
2.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, que sigui:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, usufructuari o titular del domini útil
de la finca.
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b) En el cas de prestació de serveis del número 2.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del
terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris,
habitants o arrendataris, fins i tot en precari. En qualsevol cas, els titulars o abonats dels contractes de
subministrament d’aigua potable.
En tot cas, tendrà la consideració de substitut del contribuent de l'ocupant o usuari dels habitatges o locals el
propietari d'aquests immobles, que podrà repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris
respectius del servei.
c) Quan l’immoble no disposi del servei de subministrament d’aigua potable a través de la xarxa general, els
propietaris en els supòsits d'habitatges, i els titulars de les activitats, en el cas d’explotacions comercials o
industrials.
RESPONSABLES
ARTICLE 4.
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen l'article 42 de la Llei 58/2003, general tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la
Llei general tributària.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5
Les tarifes a aplicar son les següents:
A) Serveis de clavegueram que apareixen descrits en l'article segon, apartat primer, lletra a i b):
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà en funció de la naturalesa i
destinació dels immobles d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex I.
2.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueram s'exigirà una sola vegada.
3.- Les quotes regulades en l'ordenança tenen el caràcter anual i son irreductibles i es faran efectives de
conformitat amb el sistema general de recaptació establert en aquest municipi i conforme al Reglament
general de recaptació.
B) Per les realitzacions de presa a la xarxa general que apareixen descrits en l'article segon, apartat primer, lletra
d):
1. Nou pou de registre sobre xarxa existent, fins a 2 metres de fondària incloent l'obturació i obertura de
les connexions necessàries i els mitjans necessaris pel desviament de l'aigua efluent:
Import total: 968,00 €/unitat.
2. Escomesa d'aigües residuals de fins a 5 metres de longitud (entre línia de façana i xarxa), incloent pou
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de bloqueig de formigó prefabricat.
Import total: 1.391,50 €/unitat.
3. Suplement per cada metre lineal d'escomesa que excedeix dels 5 metres lineals contemplats en el punt
anterior.
Import total: 205,70 €/ml.
4. Pou de bloqueig de formigó prefabricat, de dimensions 580 x 420 mm i amb tapes de dimensions 560 x
385 mm.
Import total: 363,00 €/unitat.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la present taxa.
MERITACIÓ
ARTICLE 7
1. Es meritarà la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable, i s'entén per iniciada quan:
a) En la data de la presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu les ha
de formular expressament.
b) Des que es dugui a terme l'efectiva presa a la xarxa de clavegueram municipal. La meritació per
aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència de presa
i sense perjudici de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugi instruir per la seva autorització.
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigua pluvial, negres i residuals, tenen caràcter obligatori per a
totes les finques del municipi que tenguin façana a carrers, places o vies públiques en què hi hagi
clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent metres, i es meritarà la
Taxa encara que els interessats no procedeixin a efectuar la presa a la xarxa.
3. El període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els casos d'alta o cessament en la utilització
del servei; en aquests casos, el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el prorrateig de
la quota establerta en els apartats següents.
4. Anualment es formarà un Padró on figuraran els contribuents afectats i les quotes que es liquiden per
aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposat al públic per quinze dies a efectes de
reclamacions, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i tauler d'anuncis
municipal.
5. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions
presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base pels documents cobradors
corresponents.
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6. Les Altes que es produeixin dins de l'exercici, sortiran efectes des de la data en què neixi l'obligació de
contribuir; a tal efecte, els subjectes passius presentaran la corresponent declaració d'alta i bases
tributàries amb anterioritat i com requisit previ a l'inici de la prestació del servei.
7. Per l'Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació corresponent a l'alta en
el padró, amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d'impugnació que puguin ésser exercitats amb indicació de terminis i organismes en què
hauran d'ésser interposats.
c) Lloc, termini i forma en què haurà d'ésser satisfet el dret tributari.
Quan l'alta s'hagi produït en el primer semestre de l'any, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a
l'esmentat exercici la quota íntegra. Si l'inici del servei té lloc en el segon trimestre de l'any, es liquidarà la
meitat de la quota anual.
8. Si es cessa en l'ús del servei durant el primer semestre de l'exercici, procedirà la devolució parcial de la
quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà cap devolució.
9. S'entendrà que un habitatge cessa en l'ús del servei quan aquesta perdi la condició d'habitabilitat, i així
vengui certificat per tècnic competent. Els locals cessaran en l'ús del servei quan es cessi definitivament
en l'activitat.
10. Les quotes liquidades i no satisfetes dins el període voluntari, es faran efectives per la via de
constrenyiment, segons les normes del Reglament general de recaptació.
12. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i els serveis
tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada s'hagi concedida, practicaran la liquidació que procedeixi, que
serà notificada per a l'ingrés directe en la forma i terminis que assenyali el Reglament general de
recaptació.
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INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8.
1. En tot quant faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també sobre les sancions que els
corresponguin a aquestes en cada cas, hom s'avindrà allò que disposen els articles 178 i següents de la
Llei general tributària.
ANNEX
QUADRE DE TARIFES DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
Epígraf
1.
2.
2.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.
9.
10.

Concepte
Per cada habitatge
Per bars, restaurants i cafeteries
Amb superfície fins a 100 m2
Superfície major a 100 m2, s'incrementarà la quota 3.1. amb 0,60 € per
metre quadrat
Per a locals comercials resta activitats
Amb superfície fins a 100 m2
Superfície major a 100 m2, s'incrementarà la quota 4.1. amb 0,60 € per
metre quadrat
Locals industrials
Amb superfície fins a 150 m2
Superfície major a 150 m2, s'incrementarà la quota 5.1. amb 0,70 € per
metre quadrat
Centres d'ensenyament
Fins a 200 alumnes
De 201 alumnes a 800 alumnes
De més de 801 alumnes
Centres hospitalaris
Residencies
Bugaderies
Llicència de presa a la xarxa de clavegueram

Import
20 €
70 €

50 €

100 €

75 €
150 €
300 €
6.500 €
850 €
250 €
100 €

Disposició final
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l'Ajuntament …..entrarà en
vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i continua en
vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació."
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda en l'annex, per un
termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre
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acord.
Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a definitiu, juntament
amb el text de l'ordenança, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per la
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre els serveis del cementiri.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR INICIALMENT
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE ELS SERVEIS DEL CEMENTIRI
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa sobre els serveis del cementiri, de data 30 de setembre de 2016, que transcrit
textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural en la sessió
celebrada en data 20 d'octubre 2016 es va dictaminar favorablement la següent;
PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
'Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos'.
En el mateix article 20.4.p) estableix que es podran establir taxes per: 'Cementerios locales, conducción de
cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local'.
Atès l'establert l'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa sobre el servei de cementeris i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.
La tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària, previ informe de la
Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei de
cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta
proposta;
(El text que es modifica està en cursiva).
'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTERIS I ALTRES
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL
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Article 1. Fonaments i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, i de conformitat amb el que es disposa en els articles del 15 al 19 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua
exigint la taxa sobre el servei de cementeris i altres serveis fúnebres de caràcter municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'RD legislatiu esmentat
anteriorment.
Aquesta ordenança fiscal també es dicta per desenvolupar l’article 145 de la vigent Ordenança municipal del
cementeri i policia sanitària mortuòria.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementeri municipal, la cremació i
altres serveis funeraris especificats en les tarifes contingudes a la present ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Son subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades pels serveis funeraris que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4. Responsables
1) Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre).
2) En són responsables subsidiaris els administradors/ores de les societats i els síndics/síndiques, els
interventors/ores o liquidadors/ores de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Meritació
1. La meritació neix a partir de l'autorització de la prestació dels serveis o activitats, o de la concessió dels
drets regulats en la tarifa d'aquesta ordenança.
2. La taxa del Servei Conservació i Atenció del Cementiri, cas en què l'obligació ha de ser anual; neix per
primera vegada amb la concessió de la unitat d’enterrament (segons la descripció que realitza l’article 18 de la
vigent Ordenança del cementeri i policia sanitària mortuòria, a partir d’ara OMCPSM, i el primer dia de cada
anualitat per als exercicis posteriors).
Article 6. Exempcions
Estan exempts del pagament d'aquestes taxes:
a) Estaran exempts del pagament del servei d'inhumació, exhumació i les despeses d'administració,
conservació, vigilància, neteja i decència del cementiri, aquelles persones amb total manca o greu
insuficiència de mitjans econòmics.
La valoració d'aquests mitjans i concessió en el seu cas d'exempció correspondrà a l'Ajuntament previ
informe dels serveis socials municipals. És requisit indispensable que el domicili mortuori de la persona
10

difunta radiqui en aquest municipi.
b) Les exhumacions ordenades per l'Autoritat Judicial.
Article 7. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:
1. Concessió dels drets funeraris de terrenys per construir unitats d’enterrament: en la concessió a
persones naturals o jurídiques de terrenys per a la construcció de capelles, criptes, sepultures, etc., en cada
cas particular, la tarifa a percebre ha de ser determinada per mitjà de la valoració tècnica. La cessió d'aquests
terrenys obliga els titulars de la concessió a construir-hi les capelles, criptes, sepultures, etc., projectades en
el termini que marca l’article 34 de l’OMCPSM de conformitat amb la llicència urbanística sol·licitada.
2. Concessions dels drets funeraris d’unitats acabades segons projecte
municipal regulador: en la cessió de drets funeraris a perpetuïtat de capelles, criptes, sepultures, nínxols,
etc., els tipus de percepció han de ser determinats per l'Ajuntament en ple i han d'estar amb relació al cost de
l'obra realitzada i la superfície del solar que ocupi. Com a cost de l'obra cal imputar, a més del cost previst
d'execució del projecte, els interessos dels possibles crèdits que la financen, el valor dels terrenys que s'hagin
ocupat i, en definitiva, el valor de tots aquells elements que, directament o indirectament, determinin aquest
cost, com explicita l’article 24, apartat segon de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
3. Per atendre les despeses d’administració, conservació, vigilància, neteja i decència del cementiri se
satisfaran per unitat i any les següents quotes:
Columbaris, unitat d'enterrament amb una cabuda de sols una inhumació
Sepultures i nínxols de cabuda múltiple
Panteons
Capelles

9,00 €
18,00 €
35,00 €
138,00 €
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4. INHUMACIONS O ENTERRAMENTS
S'estableixen tres tarifes;
1a tarifa.- Inhumacions o enterraments realitzats de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa.- Inhumacions o enterraments que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres o les
que es realitzin en dissabte.
3a tarifa.- Inhumacions o enterraments que es realitzen a les persones físiques que siguin titulars o cotitulars
d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament del cementeri municipal d'lnca o siguin parents del
titular fins al quart grau de consanguinitat o segon grau per afinitat o cònjuge del titular, tarifa que no es podrà
aplicar a les inhumacions o enterraments que es realitzin a partir de les 14 del dilluns a divendres i les que es
realitzin en dissabte.
4.1.- Inhumació o enterrament
a nínxol/sepultura, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
4.2.- Inhumació o enterrament a panteó/capella, de dilluns a divendres de les
7 a les 14 hores.
4.3.- Inhumació o enterrament a columbari, de dilluns a divendres de les 7 a
les 14 hores.
4.4.- Inhumació o enterrament a nínxol/sepultura, realitzades a partir de les 14
del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte
4.5.- Inhumació o enterrament a panteó/capella, realitzades a partir de les 14
del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte
4.6.- Inhumació o enterrament a columbari, realitzades a partir de les 14 del
dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte
4.7.- Inhumació o enterrament a nínxol/sepultura, realitzades de dilluns a
divendres de les 7 a les 14 hores, a les persones físiques que siguin titular o
cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament tal com
estableix la tarifa tercera.
4.8.- Inhumació o enterrament a panteó/capella, de dilluns a divendres de les
7 a les 14 hores, a les persones físiques que siguin titular o cotitulars d'un dret
funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament tal com estableix la tarifa
tercera.
4.9.- Inhumació o enterrament a columbari, de dilluns a divendres de les 7 a
les 14 hores a les persones físiques que siguin titular o cotitulars d'un dret
funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament tal com estableix la tarifa
tercera.

40,20 €
50,50 €
20,20 €
50,25 €
63,12 €
25,25 €
2€

2,50 €

1€

5. EXHUMACIONS I TRASLLATS
S'estableixen dues tarifes:
1a tarifa.- Exhumacions i trasllats realitzats de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa.- Exhumacions i trasllats que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i els que es
realitzin en dissabte.
5.1.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una unitat
d'enterrament a una altra, dins del mateix cementeri, de dilluns a divendres de
les 7 a les 14 hores.
5.2.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una unitat
d'enterrament cap a un altre cementeri, de dilluns a divendres de les 7 a les

60,60 €
60,60 €
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14 hores.
5.3.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una unitat
d'enterrament a la fossa comú, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
5.4.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una unitat
d'enterrament al crematori municipal, de dilluns a divendres de les 7 a les 14
hores.
5.5.- Per exhumació i trasllat d'unes cendres per custòdia familiar, de dilluns a
divendres de les 7 a les 14 hores.
5.6.- Per exhumació i trasllat d'un cadàver, despulles mortals o cendres,
realitzades a partir de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin
en dissabte.

60,60 €
60,60 €
60,60 €
75,75 €

6. NETEGES
S'estableixen dues tarifes:
1a tarifa.- Neteges que es realitzen de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa.- Neteges que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i les que es realitzin en
dissabte.
6.1.- Per neteja de nínxol/sepultura per plaça, de dilluns a divendres de les 7
a les 14 hores.
6.2.- Per neteja de panteó/capella per plaça, de dilluns a divendres de les 7 a
les 14 hores.
6.3.- Per neteja de nínxol/sepultura, realitzades a partir de les 14 hores del
dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.
6.4.- Per neteja de panteó/capella, realitzades a partir de les 14 hores del
dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.

50,50 €
60,60 €
63,12 €
75,75 €

7. EXPEDICIÓ DE NOUS TÍTOLS, CESSIONS, TRASPASSOS, DUPLICATS I SIMILARS
7.1.- Expedició de nous títols per transmissió de drets funeraris
7.2.- Expedició de duplicats

35,00 €
18,00 €
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8. CUSTÒDIA DE CADÀVERS
8.1.- Lloguer temporal (mínim 5 anys) per plaça
8.2.- Pròrroga especial d'un any
8.3.- Per dia o fracció d'estada al dipòsit o cambra frigorífica
8.4.- Per dia o fracció d'estada al dipòsit o cambra frigorífica de les persones
físiques que siguin titulars o cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una
unitat d'enterrament del cementeri municipal d'lnca o siguin parents del titular
fins al quart grau de consanguinitat o segon grau per afinitat o cònjuge del
titular

100,00 €
20,00 €
15,10 €
1€

9. UTILITZACIÓ DE LA SALA D'EMBALSAMAMENT
S'estableixen tres tarifes:
1a tarifa.- Utilització de la sala d'embalsamament de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa.- Utilització de la sala d'embalsamament que es realitzi a partir de les 14 hores del dilluns al
divendres i la que s'utilitzi en dissabte.
3a tarifa.- Utilització de la sala d'embalsamament de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores, a les
persones físiques que siguin titulars o cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament del
cementeri municipal d'lnca o siguin parents del titular fins al quart grau de consanguinitat o segon grau per
afinitat o cònjuge del titular.
9.1.- Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament, de
dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
9.2.- Utilització de la sala d'embalsamament sense personal, de dilluns a
divendres de les 7 a les 14 hores.
9.3.- Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament a partir
de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.
9.4.- Utilització de la sala d'embalsamament sense personal a partir de les 14
hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.
9.5.- Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament de
dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores, per les persones físiques que
siguin titulars o cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat, tal com estableix la
tarifa tercera.
9.6.- Utilització de la sala d'embalsamament sense personal de dilluns a
divendres de les 7 a les 14 hores, per les persones físiques que siguin titulars
o cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat, tal com estableix la tarifa tercera.

126,00 €
86,00 €
157,50 €
107,50 €
6,00 €
4,00 €

10. INCINERACIONS
S'estableixen dues tarifes:
1a tarifa.- Incineracions realitzades de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa.- Incineracions que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i les que es realitzin en
dissabte.
10.1.- Servei incineració cadàver, de dilluns a divendres de les 7 a les 14
hores.
10.2.- Servei incineració de restes, fetus o membres, de dilluns a divendres de

650,00 €
325,00 €
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les 7 a les 14 hores.
10.3.- Servei incineració cadàver realitzades a partir de les 14 hores del
dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.
10.4.- Servei incineració de restes, fetus o membres, realitzades a partir de
les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.

850,00 €
425,00 €

11. OBERTURA D'UNITATS D'ENTERRAMENT
12.1.- De nínxol, sepultura i columbari
12.2.- De panteó i capella

21,00 €
42,00 €

12. ALTRES SERVEIS
Les tarifes corresponen a l´ús de les instal·lacions del Cementeri o Tanatori municipal de dilluns a divendres.
La tarifa de l'ús de les instal·lacions del Cementeri o Tanatori municipal en dissabte, diumenge o dia festiu
tindran un increment respecte de la seva tarifa ordinària.
13.1.- Altres serveis no descrits, motivats per l'ús de les instal·lacions del
Cementeri o Tanatori municipal, per hora de servei, prèvia autorització
municipal, de dilluns a divendres
13.2.- Altres serveis no descrits, motivats per l'ús de les instal·lacions del
Cementeri o Tanatori municipal, per hora de servei, prèvia autorització
municipal, dissabtes, diumenges o festius

20,20 € preu
hora
25,25 € preu
hora

Article 8. Administració i cobrament
1. Les persones naturals o jurídiques interessades en l'obtenció dels serveis objecte d'aquesta ordenança han
de sol·licitar-los mitjançant una instància dirigida al batle president amb la documentació reglamentàriament
exigible.
2. A la Secretaria General es porta un registre de sol·licituds de concessions de drets d’unitats funeràries, als
efectes de control i seguiment de les futures concessions.
3. Per a l’autorització de qualssevol dels serveis que es presten en el Cementeri Municipal, a més del que
disposa l’article 84 de l’OMCPSM és obligatòria l’acreditació prèvia del pagament del darrer rebut posat al
cobrament pel concepte de conservació del Cementeri Municipal, i no és d’aplicació l’article 85 de la referida
Ordenança de cementeri i policia sanitària. Així mateix, la persona/ones encarregada/ades de prestar els
referits serveis recordarà/recordaran a les persones sol·licitants l’obligació de procedir als canvis de titularitat
que en el seu cas es provoquin, com es descriu a l’article 109 de la referida Ordenança municipal del
Cementeri i Policia Sanitària.
4. La Batlia podrà autoritzar convenis de col·laboració en la gestió dels serveis descrits en les tarifes de la
present Ordenança.
Article 9
1. Es practicarà la liquidació d'acord amb la legislació tributària conformement als informes que es troben en
aquest ajuntament dels serveis, activitats i drets autoritzats, en cada cas, que permeti aquesta.
2. Als efectes d'aplicació i efectivitat de la taxa per serveis de conservació de cementiris i serveis anàlegs,
continguts en les tarifes d'aquesta ordenança, es renovarà anualment el padró corresponent de contribuents
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d'aquests serveis, i es formaran els rebuts per al cobrament de la taxa corresponent.
Article 10
1. Les quotes liquidades i no satisfetes al seu temps es faran efectives per la via de constrenyiment.
2. De conformitat amb l’article 109 de l’OMCPSM, la falta de pagament de cinc anys seguits dels drets de
meritació anual de conservació del Cementeri provoca la declaració de caducitat del dret funerari oportú.
Article 11. Partides per cobrar fallides
Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives per la via de
constrenyiment, i per a la seva declaració es formalitzarà l'expedient oportú d'acord amb el que preveu el
Reglament vigent.
Article 12. Defraudació i penalitat
Les infraccions i defraudacions dels drets d'aquesta exacció municipal, sense perjudici del pagament de les
quantitats defraudades per les persones interessades, s'atendran al que disposen els articles continguts en el
títol IV, de la Llei tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre).
Disposició transitòria. El servei de vetlador es mantindrà vigent en l'ordenança fiscal existent mentre no
s'aprovi definitivament la nova Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei del vetlla
municipal.
Disposició final única. Vigència
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva publicació definitiva en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva
modificació.'
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda a l'annex, per un
termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.
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Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre
acord.
Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a definitiu, juntament
amb el text de l'ordenança, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.”
Durant el debat la Sra. Horrach i la Sra. Oses s’absenten de la sessió.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i cinc (5) vots en
contra del grup municipal del Partit Popular
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre els serveis de cementiri.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR INICIALMENT
L’ORDENANÇA FISCAL DE LES TAXES PER ENTRADES DE VEHICLES I RESERVES DE VIA PÚBLICA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment l’Ordenança
fiscal de les taxes per entrades de vehicles i reserves de via pública, de data 20 d’octubre de 2016, que
transcrit textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural en la sessió
celebrada en data 20 d'octubre 2016 es va dictaminar favorablement la següent;
PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
'Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos'.
I concretament la lletra h), que regula 'Entradas de vehículos a través de las aceras, y reservas de vía pública
para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase'.
L'Ajuntament d'Inca tenia regulat a la mateixa Ordenança fiscal la totalitat de les taxes municipals per
utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d'ús
públic municipals.
Aquesta Batlia ha considerat adient procedir a extreure de l'Ordenança fiscal abans esmentada, la taxa per
entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per aparcaments exclusius i
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Aquesta nova ordenança parteix de les mateixes tarifes existents a l'Ordenança fiscal de les taxes municipals
per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys
d'ús públic municipals, únicament s'ha procedit a incloure la instal·lació de fitons al límit de la línia de reserva
17

permanent i s'ha inclòs també dins la mateixa ordenança la tarifa per la placa de gual permanent que estava
inclosa dins una altre ordenança fiscal, aprovada pel Ple celebrat en data 29 d'octubre de 1990 i publicada en
data 3 de gener de 1991.
La tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, amb informe previ de la
Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament Ple es podrien adoptar amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per entrada de vehicles a
través de les voravies i les reserves de la via pública per aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta:
'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÈS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENTS EXCLUSIUS I
CÀRREGA O DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
______________________________________________________________
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles del 15 al 19 de
l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aquest ajuntament continua exigint de conformitat amb la present ordenança fiscal la taxa per entrada de
vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per aparcaments exclusius i càrrega o
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys del domini
públic local, amb autorització municipal, per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via
pública per aparcaments exclusius i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Article 3. Subjectes passius.
1. Son subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i entitats e l'article 35.4 de la Llei
general tributària a favor de les quals s'atorguin l'autorització o les que es beneficiïn de l'aprofitament.
2. Son subjectes passius en concepte de substitut del contribuent els propietaris dels immobles on es doni el fet
imposable d'aquesta ordenança per a l'entrada de vehicles i guals permanents.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a
què fa referència a l'article 42 de Llei general tributària.
4. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i àmbit que disposa l'article 43 de la Llei general
tributària.
Article 4. Base imposable
1. La base imposable d'aquesta ordenança vindrà determinada pels metres quadrats o lineals, necessaris o
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emprats pel beneficiari de la taxa regulada en aquesta ordenança. Com a mínim es prendrà per base
imposable quatre metres lineals, en el supòsit de guals permanents.
2. Als efectes prevists per aplicar les tarifes contemplades en aquesta ordenança, les vies públiques d’aquest
municipi es classifiquen en les categories relacionades en la seva disposició addicional. Quan l'espai afectat
per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques classificades en categoria
diferent, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.
Article 5. Base liquidable
No s'admet cap tipus de reducció de la base imposable declarada o comprovada per l’Administració.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes:
6.1.a) Per metre lineal de reserva permanent d'espai en la via pública per aparcaments
exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
1a categoria
18,80 €
2a categoria
14,90 €
3a categoria
11,30 €
6.1.b) El pintat dels primers quatre metres es considera inclòs en les tarifes anteriors.
6.1.c) Per la instal·lació d'un fitó al límit de la línia de reserva permanent:
Setanta-vuit euros, any de la instal·lació; per fitó. Inclou el preu del fitó i les tasques d'instal·lació.
6.1.d) Deu euros, any posterior i següents; per fitó. Inclou el manteniment i la substitució si es el cas.
6.1.e) Per l'adquisició de la placa indicadora del decret d'autorització de
21,00 €
gual permanent
Article 7. Normes de gestió
1. Està sotmesa a prèvia llicència municipal la taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1, per la qual
s'exigeix la presentació de la següent documentació; declaració en què constin els elements necessaris per a la
fixació de la taxa, el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles, rebut d'aigua i fems, llicència d'obertura quan
pertoqui i una fotografia de la façana de l'immoble on es sol·licita el gual i/o la instal·lació del fitó.
Aquesta sol·licitud d'autoritzacions es sotmeten a informe dels serveis tècnics municipals.
2. Una vegada concedida l'autorització es procedeix a l'autoliquidació de la taxa de conformitat amb l'article 27 del
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i les persones interessades
hagin obtingut la corresponent llicència. L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la no concessió de
la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoquin.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a tercers. L’incompliment
d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.
3. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.a) i 6 apartat 1.d) s'exigirà mitjançant padró anual, en el
qual figuraran les persones afectades i les quotes respectives derivades de l'aplicació de la present ordenança,
excepte les altes que es produeixin dins l'exercici que s'exigiran mitjançant autoliquidació en el moment de
presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què es concedeixi
l'aprofitament.
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4. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.c) s'exigirà mitjançant autoliquidació, en el moment de
presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què es concedeixi
l'aprofitament.
5. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.e) s'exigirà mitjançant autoliquidació, en el moment de
presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què es concedeixi
l'aprofitament.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent a la
presentació de la referida sol·licitud. En aquest cas, la persona interessada podrà sol·licitar la devolució
proporcional dels trimestres no meritats a conseqüència de la presentació de la baixa. La no-presentació de la
baixa determinarà l'obligació de continuar abonant les quotes resultants.
Article 9
1. Obligació de contribuir en les taxes regulades en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència. Les quotes resultants de les taxes regulades en aquesta ordenança es meriten per
trimestres naturals.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que estiguin autoritzades i prorrogades, el dia primer de gener.
2. El pagament de les taxes es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, es realitzarà el pagament a través de les entitats
col·laboradores mitjançant el document emès per l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent
llicència.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que estiguin autoritzades i prorrogades, una vegada incloses en
els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a través de les entitats col·laboradores mitjançant el
document emès per l'Ajuntament, en els terminis reglamentaris fixats.
Article 10
Les quotes no satisfetes en el període voluntari s'hauran de fer efectives pel procediment de constrenyiment,
d'acord amb el Reglament general de recaptació i normes supletòries i complementàries.
Article 11
Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que
preveu el vigent Reglament general de recaptació.
Article 12
Infraccions i sancions.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les mateixes
correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei general tributària i al Reglament general
de recaptació.
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Disposició addicional
Classificació i categoria de carrers, a efectes d’aplicació de les tarifes contemplades en la present ordenança.
PRIMERA CATEGORIA:
Alcúdia, avinguda d’
Antoni Maura, avinguda d’
Artà
Barco (fins a cantonada carrer de Jesús)
Bartomeu Coc
Bisbe Cima
Colon, Gran via de
Corró (alta)
Can Dureta
Font
Font Vella, plaça de la
Garroves
General Luque
Germanies
Glòria
Hostals
Jaume Armengol
Jaume I
Jaume II
Jaume Salord
Jesús (de Barco a Reis Catòlics)
Lluc, avinguda de (de Formentor a Sor Clara Andreu)
Mairata
Mostra
Murta
Orgúe, plaça de l'
Orient, plaça d’
Palmer (de plaça de Santa Maria la Major a Glòria)
Peraires (d’Hostals a Glòria)
Puresa (cantonada Bartomeu Coc fins a plaça de sa Font)
Ramon Llull (de General Luque a Bisbe Llompart)
Reis Catòlics (fins cantonada amb av. de Jaume I)
Rentadors
Sant Bartomeu (de pl. d’Espanya a cantonada carrer de Martí Metge)
Sant Domingo, carrer de
Sirena
Tren, avinguda del (de Gral. Luque a Germanies confrontant amb carrers d’Antoni
Can Vidal (de Bisbe Cima a Hostals)
SEGONA CATEGORIA:
Antoni Mateu, plaça d’
Biniamar
Blanquer, plaça del
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Costa i Llobera
Formentor
Francesc de Borja Moll (des d’avinguda del Raiguer fins a carrer d’Antoni M. Alcover)
General Weyler
Grifó
Jocs
Josep Balaguer
Joan d’Àustria (des de General Luque fins a Rubén Darío)
Juníper Serra
Lledoner, plaça del (tots els carrers confrontants)
Lluc, avinguda de (de Sor Clara Andreu a final)
Mancor
Miquel Bisellach
Miquel Servet
Mossèn Andreu Caimari
Pérez Galdós
Reis Catòlics, avinguda dels (de Jaume I fins a camí vell d’Alcúdia)
Teatre (del carrer de Can Vidal al carrer de les Coves)
Tren, avinguda del (confrontant amb carrers de Joan Alcover i la Balanguera)
TERCERA CATEGORIA:
Pla, avinguda del
Boters, carrer dels
Ferrers, carrer dels
Joan d’Àustria (de Rubén Darío a final)
Menestrals, carrer dels
Pagesos, carrer dels
Quarter, carrer del
Sastres, carrer dels
Sencelles, carrer de
Vial A avinguda dels Teixidors
Vial B avinguda dels Sabaters
Vial C avinguda dels Capellers
Vial D avinguda dels Selleters
Vial E avinguda dels Teulers
Vial F avinguda dels Fusters
Nota comú: els carrers no relacionats en els apartats anteriors seran de segona categoria.
Disposició final
La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l’Ajuntament en ple
el ......................, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la
modificació o derogació.'
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda en l'annex, per un
termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.
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Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se'n
d'altre.
Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a definitiu, juntament
amb el text de l'Ordenança, es publiqui en el Butlletí Oficial de la província.”
Durant el debat la Sra. Oses s'incorpora a la sessió i se n’absenten el Sr. Oriol, el Sr. Torres i el Sr. Jerez,
també es mantén absent la Sra. Horrach.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (14) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i tres (3) vots
d’abstenció del grup municipal del Partit Popular
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per entrades de vehicles i reserves de via pública.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR INICIALMENT LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL SÒL,
SUBSÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació
de l’Ordenança fiscal de les taxes per la utilització privativa del sòl, subsòl i volada de la via pública, de data
20 d’octubre de 2016, que transcrit textualment diu:
"Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural en la sessió
celebrada en data 20 d'octubre 2016 es va dictamina favorablement la següent;
PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
'Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos'.
Aquesta Batlia ha considerat adient procedir a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes
municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels
terrenys d'ús públic municipals, la qual té com a objectiu principal l'adaptació de les tarifes a l'evolució de l'IPC
des de la darrera modificació, que cal situar en un 7,3 % (des de el mes de setembre de 2008 al mes d'agost
de 2016) exceptuant la tarifa dels caixers automàtics que s'ha d'actualitzar únicament un 2,9 % pel període
comprés entre el mes de setembre de 2011 i el mes d'agost de 2016, segons els càlculs efectuats per l'Institut
Nacional d'Estadística.
Així mateix, s'ha considerat adient introduir l'establiment d'una nova tarifa pels qui vulguin participar en el
mercat del dijous únicament els mesos d'abril a octubre.
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Per acabar s'ha procedit a extreure d'aquesta ordenança fiscal la tarifa per entrada de vehicles a través de les
voravies i les reserves de via pública per aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe, la qual tindrà una ordenança fiscal per regular exclusivament aquests supòsits.
La tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària, previ informe de la
Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per
utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d'ús
públic municipals, segons nova redacció que s’adjunta a aquesta proposta:
(El text que es modifica està en cursiva).
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA O DELS TERRENYS
D'ÚS PÚBLIC MUNICIPALS
_______________________________________________________________
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola, l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles del 15 al 19 de
l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aquest ajuntament continua exigint de conformitat amb la present ordenança fiscal les taxes municipals que
afecten les utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que
s'especifiquen en la descripció dels fets imposables, bases imposables i liquidables, tipus impositius i les
quotes tributàries resultants que es contenen en aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Vindrà determinat per qualsevol utilització o aprofitament especial del domini públic local, es faci o no amb
autorització municipal.
2. En particular, aquesta ordenança afecta les utilitzacions o aprofitaments següents:
a) Ocupació del subsòl del domini públic municipal per transformadors, canonades per a la conducció de líquids
fluids, dipòsits de líquids, cambres, passadissos, obertura de sondatges i rases que no siguin per a la connexió de
serveis públics i qualssevol altres similars.
b) Ocupació del sòl del domini públic municipal per materials, enderrocs, tanques i
similars, aparells automàtics, puntals o estintols, pals, transformadors, per aparells automàtics accionats per
monedes, per taules i cadires amb finalitat lucrativa, per quioscs, parades de cotxes de lloguer o autotaxis, per
ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda, espectacles i atraccions que no tinguin caràcter
permanent, per venda ambulant o per l'exercici d'indústries de carrer d'acord amb el que regulen les disposicions
vigents o de rodatge cinematogràfic; en definitiva, per qualsevol ocupació, utilització o aprofitament del sòl de la
via pública o de terrenys d'ús públic que faci referència, afecti o beneficiï de manera particular els subjectes
passius.
c) Ocupació de la volada del domini públic municipal per rails, pals, cables, aïlladors, caixes d'amarratge, de
distribució o de registre i, en definitiva, per qualsevol altra utilització, ocupació o aprofitament de la volada de la via
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pública que faci referència de manera particular als subjectes passius, els afecti o els beneficiï.
Article 3. Obligats al pagament
1) Són subjectes passius de les presents taxes en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques,
com també els ens descrits en l'article 36 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre), que
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular o en gaudeixin en qualsevol de les
formes descrites en l'article segon d'aquesta ordenança fiscal, sense perjudici del que disposa l'apartat
següent.
2) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a
què fa referència a l’article 42 de la Llei general tributària.
3) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i àmbit que disposa l'article 43 de la Llei general
tributària.
Article 4. Base imposable
1. La base imposable d'aquesta ordenança vindrà determinada pels metres quadrats o lineals, segons la
descripció que es farà en les tarifes aplicables, necessaris o emprats pel beneficiari de la taxa regulada en
aquesta ordenança.
2. Als efectes prevists per aplicar les tarifes contemplades en aquesta ordenança, les vies públiques d’aquest
municipi es classifiquen en les categories relacionades en la seva disposició addicional. Quan l'espai afectat
per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques classificades en categoria
diferent, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.
Article 5. Base liquidable
No s'admet cap tipus de reducció de la base imposable declarada o comprovada per l’Administració.
Article 6. Deute tributari
L'ocupació i l’aprofitament de la via pública o terrenys d'ús públic es regiran per les tarifes contingudes en el
quadre que s’adjunta al final.
Article 7. Normes de gestió i cobrança
Se sotmetran a prèvia llicència, concessió o autorització tots els aprofitaments i utilitzacions regulades en
aquesta ordenança i s’autoliquidarà la taxa conformement a l’article 27 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i formularà una declaració en què
consti la superfície de l’aprofitament i els elements a instal·lar, dies prevists de l’ocupació i uns plànols
detallats; es delimitarà la superfície que es pretén ocupar i la seva situació dins el municipi.
En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades podran sol·licitar a aquest ajuntament la
devolució de l’import corresponent, sempre que no s’hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el domini
públic local i també quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del
domini públic no s’exerceixi.
No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi autoliquidat la taxa i les persones interessades
hagin obtingut la corresponent llicència. L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la no concessió de
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la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoquin.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a tercers. L’incompliment
d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.
Article 8. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.
2. Una vegada autoritzada l'ocupació o aprofitament, si no es va determinar amb exactitud la duració de
l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presenti la declaració de baixa per les persones
interessades.
3. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent a la
presentació de la referida sol·licitud. En aquest cas, la persona interessada podrà sol·licitar la devolució
proporcional dels trimestres no meritats a conseqüència de la presentació de la baixa. La no presentació de la
baixa determinarà l'obligació de continuar abonant les quotes resultants.
Article 9
1. Obligació de contribuir en les taxes regulades en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència. Les quotes resultants de les taxes regulades en aquesta ordenança es meriten per
trimestres naturals.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que estiguin autoritzades i prorrogades, el dia primer de gener.
2. El pagament de les taxes es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, es realitzarà el pagament a travès de les entitats
col·laboradores mitjançant el document emès per l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent
llicència.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitament que estiguin autoritzades i prorrogades, una vegada incloses en
els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a través de les entitats col·laboradores mitjançant el
document emès per l'Ajuntament, en els terminis reglamentaris fixats.
Article 10
Les quotes no satisfetes en el període voluntari s'hauran de fer efectives pel procediment de constrenyiment,
d'acord amb el Reglament general de recaptació i normes supletòries i complementàries.

26

Article 11
Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que
preveu el vigent Reglament general de recaptació.
Disposició addicional
Classificació i categoria de carrers, a efectes d’aplicació de les tarifes contemplades en la present ordenança.
PRIMERA ESPECIAL:
Àngel, plaça de l’ (de J. Armengol a Salord)
Bisbe Llompart
Born (alta)
Campana
Coll
Comerç
Espanya, plaça d’
Estrella
Llibertat, plaça d’
Major
Mare de Déu de Lluc, plaça de la (alta)
Miquel Duran (alta)
Mossèn Bernat Salas
Pau (alta)
Peix
Quartera, plaça de la
Rubí
Sant Domingo, plaça de
Sant Francesc (des de la Pau fins a Born) (alta)
Santa Maria la Major, plaça de
PRIMERA CATEGORIA:
Alcúdia, avinguda d’
Antoni Maura, avinguda d’
Artà
Barco (fins a cantonada carrer de Jesús)
Bartomeu Coc
Bisbe Cima
Colon, Gran via de
Corró (alta)
Can Dureta
Font
Font Vella, plaça de la
Garroves
General Luque
Germanies
Glòria
Hostals
Jaume Armengol
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Jaume I
Jaume II
Jaume Salord
Jesús (de Barco a Reis Catòlics)
Lluc, avinguda de (de Formentor a Sor Clara Andreu)
Mairata
Mostra
Murta
Orgúe, plaça de l'
Orient, plaça d’
Palmer (de plaça de Santa Maria la Major a Glòria)
Peraires (d’Hostals a Glòria)
Puresa (cantonada Bartomeu Coc fins a plaça de sa Font)
Ramon Llull (de General Luque a Bisbe Llompart)
Reis Catòlics (fins a cantonada amb av. de Jaume I)
Rentadors
Sant Bartomeu (de pl. d’Espanya a cantonada carrer de Martí Metge)
Sant Domingo, carrer de
Sirena
Tren, avinguda del (de Gral. Luque a Germanies confrontant amb carrers d’Antoni
Can Vidal (de Bisbe Cima a Hostals)
SEGONA CATEGORIA:
Antoni Mateu, plaça d’
Biniamar
Blanquer, plaça del
Costa i Llobera
Formentor
Francesc de Borja Moll (des d’avinguda del Raiguer fins a carrer d’Antoni M. Alcover)
General Weyler
Grifó
Jocs
Josep Balaguer
Joan d’Àustria (de General Luque fins Rubén Darío)
Juníper Serra
Lledoner, plaça del (tots els carrers confrontants)
Lluc, avinguda de (de Sor Clara Andreu a final)
Mancor
Miquel Bisellach
Miquel Servet
Mossèn Andreu Caimari
Pérez Galdós
Reis Catòlics, avinguda dels (de Jaume I fins a camí Vell d’Alcúdia)
Teatre (del carrer de Can Vidal al carrer de les Coves)
Tren, avinguda del (confrontant amb carrers de Joan Alcover i la Balanguera)
TERCERA CATEGORIA:
Pla, avinguda del
Boters, carrer dels
Ferrers, carrer dels
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Joan d’Àustria (de Rubén Darío a final)
Menestrals, carrer dels
Pagesos, carrer dels
Quarter, carrer del
Sastres, carrer dels
Sencelles, carrer de
Vial A avinguda dels Teixidors
Vial B avinguda dels Sabaters
Vial C avinguda dels Capellers
Vial D avinguda dels Selleters
Vial E avinguda dels Teulers
Vial F avinguda dels Fusters
Nota comuna: els carrers no relacionats en els apartats anteriors seran de segona categoria.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l’Ajuntament en Ple
el ......................, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la
modificació o derogació.
Quadre de tarifes aplicables a partir del dia 01/01/2017, amb relació a l’Ordenança fiscal reguladora de
l’ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública:
QUADRE DE TARIFES VIGENTS PER O. V. PÚBLICA
1.- Ocupació del subsòl, amb autoliquidació de la taxa:
a) Per ocupació del subsòl de la via pública per m 2 o fracció
b) Per cada transformador a l'any
c) Per canonades per a la conducció de líquids fluids per metre lineal a l'any

0,95 €
30,16 €
0,50 €

2

d) Per dipòsit de líquids, cambres, passadissos per m a l'any
3,03 €
2

e) Per l'obertura de sondatges i rases per m i dia o fracció que no siguin per a
la connexió de serveis públics
4,49 €
2.- Ocupació del sòl:
2.1) Per materials, enderrocs, tanques i similars i aparells automàtics, amb dipòsit previ de
la taxa:
- Per cada puntal o estintol, per dia

0,17 €

- Per cada pal, per dia

0,28 €

- Per cada transformador per m2 a l'any

20,13 €
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- Per aparells automàtics accionats per monedes, per cada un i any

20,13 €

2.2) Ocupació de taules i cadires amb finalitat lucrativa: per metre quadrat o fracció i dia
natural o fracció d'ocupació, i que s'atengui a la vigència de la llicència i amb
l'autoliquidació de la taxa.
A l'efecte de la fixació de la taxa, l’Administració podrà considerar la correspondència següent
entre instal·lacions de diversos tipus i superfície ocupada:
1- Per cada taula
1,00 m2
2- Per cada cadira
0,50 m2
3- Per cada test, para-sols i similar
0,50 m2
2.2.a) Autoritzacions anuals: m2/any
Carrers de 1a especial
25,17 €
Carrers de 1a categoria
20,13 €
Carrers de 2a categoria
13,06 €
Carrers de 3a
6,67 €
2.2.b) Autoritzacions per dia natural o fracció, festiu o de mercat setmanal (no incloses en
l'autorització anual, per tractar-se d’ampliacions); m2/dia
Carrers de 1a especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a categoria
Carrers de 3a

2,75 €
2,19 €
1,29 €
0,78 €

2.2.c) Autoritzacions per dia natural o fracció, referit al Dimecres Bo, Dijous Bo i festes de
Sant Abdon i Sant Senén (no incloses en l’autorització anual):
Carrers de 1a especial
5,49 €
Carrers de 1a categoria
4,43 €
2.2.d) Autoritzacions per dia natural o fracció, en dia feiner (ampliacions de l'autorització
anual o altres supòsits):
Carrers de 1a especial
1,35 €
Carrers de 1a categoria
1,12 €
Carrers de 2a categoria
0,62 €
Carrers de 3a
0,39 €
En cap cas s'autoritzarà l'ocupació descrita en els paràgrafs anteriors sobre les calçades dels
carrers oberts al trànsit.
3. Per quiosc, és a dir, petites construccions o instal·lacions de caràcter permanent, amb
una ocupació privativa d'un mínim de 6 m 2, per a l'exercici d'activitats comercials o
industrials a l'any i amb l'autoliquidació de la taxa, durant el primer exercici, per any:
3.a) Quioscs, amb un mínim de 6 m2, que ocupen vies públiques municipals:
- Vies de 1a categoria especial (per quiosc fins a 6 m2)
- Vies de 1a categoria (per quiosc fins a 6 m2)
- Vies de 2a categoria (per quiosc fins a 6 m2)
- Vies de 3a (per quiosc fins a 6 m2)

415,94 €
331,06 €
161,30 €
67,05 €
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Per cada m2 d’excés se satisfarà:
- Vies de 1a especial
- Vies de 1a categoria
- Vies de 2a categoria
- Vies de 3a

69,30 €
55,28 €
26,85 €
11,16 €

4. Ocupació de cotxes de lloguer o servei de taxi en la via pública:
Per cada estacionament, anualment

80,68 €

5. Per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda, espectacles i
atraccions que no tinguin caràcter permanent:
5.a) En el mercat setmanal del dijous
5.a.1) Parades per a la venda de productes del sector primari per metre lineal o fracció:
- Any natural
25,57 €
5.a.2) Altres parades de venda de productes manufacturats, espectacles i atraccions, etc.,
per metre lineal i segons la categoria de la via a on està situada la parada de venda:
- Carrers de categoria especial, com són: Sirena, Major, plaça de Sta. Maria la
Major, Comerç, Jaume Armengol, Corró, Bisbe Llompart, plaça de la Quartera,
plaça d'Espanya, plaça de la Llibertat, Músic Salas, plaça de l'Àngel i Rubí
Per any/ml
108,88 €
- La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria normal:
Per any/ml
99,12 €
5.a.3) Altres parades de venda de productes manufacturats, espectacles
i atraccions, etc., per metre lineal i segons la categoria de la via a on està
situada la parada de venda:
- Carrers de categoria especial, com són: Sirena, Major, plaça de Sta. Maria la
Major, Comerç, Jaume Armengol, Corró, Bisbe Llompart, plaça de la Quartera,
plaça d'Espanya, plaça de la Llibertat, Músic Salas, plaça de l'Àngel i Rubí
Pel període d'abril a octubre/ml
- La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria normal:
Pel període d'abril a octubre/ml
5.b) Per la venda de productes usats, en el mercadet de diumenges o "rastro":
- Per any natural i ml

63,51 €

57,82 €

25,57 €

- Per dia i ml
3,56 €
- Per productes agrícoles, per dia i ml
1,05 €
5.c) Per la venda de productes manufacturats i del sector primari, en el
10,09 €
mercat del Dijous Bo, per metre lineal
5.d) Per la venda de productes manufacturats i del sector primari, en el
6,28 €
Dimecres Bo, per metre lineal
5.e) Activitats temporals: ml/dia
5.e.1) Tómboles, casetes de tir, xurreries, parades de venda ambulant i similars: ml/dia
- -Dijous
Boo feiners amb activitat
10,09
Dissabtes
2,07 €€
-5.e.2)
Festius
i Dimecres
€
Atraccions
tot elBo
perímetre de les quals (exterior i interior) es apte per a 6,28
la seva
utilització o aprofitament per part dels usuaris i estan subjectes a l'acreditació de projecte
tipus convalidat per la Direcció General de Funció Pública (cotxes de xoc, cavallets, etc.):
m2/dia
- Dijous Bo
1,23 €
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- Diumenges i Dimecres Bo
0,95 €
- Dissabtes i dies feiners amb activitat
0,28 €
6.- Per activitats subjectes a llicència que empren la via pública d'acord amb el que regulen
les disposicions vigents o de rodatge cinematogràfic, amb autoliquidació de la taxa
corresponent:
- Al dia
151,21€
- Per venda ambulant i repartiment de publicitat dinàmica o
estàtica d'activitats comercials o similars (amb una autorització
administrativa prèvia)
151,21 €
7.- Per qualsevol ocupació, utilització o aprofitament del sòl de la
via pública o de terrenys d'ús públic no prevista en els apartats
anteriors es pagarà pel concepte més anàleg, però sempre amb un
mínim de
78,55 €
8.- Ocupació de la volada de la via pública:
8.a) Rails, pals, cables, aïlladors, etc., que s’estableixin o volin sobre la via pública:
- Rails, per metre lineal, a l’any
2,47 €
- Pals de ferro, per unitat i any
15,08 €
- Pals de fusta, per unitat i any
7,51 €
- Cables, per metre lineal i any
0,50 €
- Aïlladors, per unitat i any
0,06 €
- Caixes d'amarratge de distribució o registre per unitat i any
1,79 €
8.b) Per qualsevol altra utilització, ocupació o aprofitament de la
volada de la via pública que no està prevista en els apartats
anteriors s'ha de pagar segons el concepte més anàleg i sempre
amb un mínim de
78,55 €
9.- Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública,
per caixer i any/ vies categoria única
509,35 €
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda a l'annex, per un
termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta Corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre
acord.
Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a definitiu, juntament
amb el text de l'Ordenança, es publiqui en el Butlletí Oficial de la província.
Durant el debat s'incorporen a la sessió plenària el Sr. Oriol, el Sr. Torres, la Sra. Horrach i el Sr. Jerez, i se
n’absenta el Sr. Sánchez.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i cinc (5) vots en
contra del grup municipal del Partit Popular
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per entrades de vehicles i reserves de via pública.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER DEROGAR EL REGLAMENT
MUNICIPAL REGULADOR DE LES MESURES DE FOMENT ALS EDIFICIS CATALOGATS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per derogar el reglament municipal
regulador de les mesures de foment als edificis catalogats de data 19 d’octubre de 2016, que transcrit
textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural en la sessió
celebrada en data 1 de setembre de 2016 es va dictamina favorablement el següent informe-proposta:
'INFORME-PROPOSTA QUE EMET LA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, ADSCRITA AL
DEPARTAMENT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RELATIVA AL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LES
MESURES DE FOMENT ALS EDIFICIS CATALOGATS I D'ALTRES PER MILLORAR L'ENTORN URBÀ
Antecedents de fet
Primer.- En data 29 de febrer de 2008 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la modificació del Reglament municipal
regulador de les mesures de foment als edificis catalogats i d'altres per millorar l'entorn urbà, publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en data 13 de setembre de 2008, núm. 128, el qual havia
estat modificat anteriorment per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 1999.
Aquest Reglament establia en el seu article primer que 'els immobles inclosos en el Catàleg d'elements d'interès
històric-artístic, en vigor, es subvencionaran per a cada exercici amb la quantitat resultant d'aplicar els
percentatges que es diuen a continuació, per l'Impost de Béns Immobles catalogats, segons el seu grau de
protecció: ...'
I a l'article quart del Reglament s'establia que en relació a l'impost de construccions i instal·lacions, 'sols
s'ingressarà un 5 % i es sol·licitarà una subvenció pel 95 % restant, de conformitat amb les mesures de foment'.
Per altre part, a l'article cinquè del mateix Reglament establia que 'podran ser objecte d'ajudes o subvencions, si
bé com a màxim d'un 45 % de la quota ingressada pel concepte d'impost de construccions i instal·lacions, els
edificis objecte de llicències urbanístiques, que si bé no inclosos en el catàleg descrit en el punt anterior, l'objecte
de la llicència sol·licitada afecti a la reparació o millora d'un edifici en mal estat de conservació, el qual disposi
d'elements dignes de rescatar del seu estat actual d'abandó, i a més les obres a realitzar provoquen una millora
en l'entorn urbanístic de la zona'.
Segon.- La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va emetre Informe de Fiscalització del Compte
General de l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'any 2010, i va constatar que diverses ordenances fiscals de
l'Ajuntament d'Inca establien, juntament amb altres bonificacions, unes 'subvencions', les quals no es
trobaven contemplades en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En aquest mateix sentit la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes va remetre escrit a l'Ajuntament
d'Inca comunicant l'obertura de diligències preliminars per l'establiment de bonificacions no previstes
legalment a diverses ordenances fiscals.
Fonaments de dret.Primer.- Els ajuntaments, com a ens locals que són, pivoten sobre una sèrie de principis informadors regulats
a la Constitució espanyola, de 29 de desembre de 1978, (CE). Aquests principis són bàsicament el principi
d’autonomia (art. 137 CE) i el principi de suficiència financera (art. 142 CE). En virtut d’aquests preceptes es
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veu reconeguda una potestat reglamentària i tributària, art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora del
règim local, (LRBRL) a l'ens local per dictar normes generals obligatòries (ordenances i reglaments) subjectes
als principis de legalitat, jerarquia normativa (art. 9.3 CE) i el principi de reserva de Llei (art 31.3 de la CE).
L'Ajuntament d'Inca en virtut d'aquesta potestat va aprovar el Reglament municipal regulador de les mesures
de foment als edificis catalogats i d'altres per millorar l'entorn urbà.
I en aquest reglament municipal s'han establert diverses subvencions a l'impost de béns Immobles dels
immobles catalogats i a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Segon.- El concepte de subvenció ve determinat a l'art. 2 de la LGS i conclou que 'Se entiende por
subvención, a los efectos de esta ley , toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos
contemplados en el art. 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes
requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública'.
El Reglament municipal regulador de les mesures de foment als edificis catalogats i d'altres per millorar
l'entorn urbà, atorga el nom de subvencions a l'aplicació de determinades bonificacions a l'Impost sobre béns
Immobles, i aplica uns determinats percentatges de subvenció a l'impost sobre béns immobles, depenent del
tipus de grau de protecció que tengui l'immoble catalogat. I per altra banda, atorga una subvenció a l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres quan també les obres afectin els immobles catalogats.
És clar, per tant, que les mesura adoptades no encaixen, tampoc, en el concepte de subvenció, i això, des de
una perspectiva merament positivista, per no suposar una disposició dinerària, és a dir una entrega de diners.
L'Ajuntament d'Inca va aprovar unes 'subvencions' pels immobles catalogats, quan es realitat es tracten de
bonificacions, les quals no estan previstes en el TRLRHL, vulnerant el principi de reserva de llei.
Amb aquestes 'subvencions', s'incideix directament sobre la càrrega tributària que representa l'impost de béns
immobles i l'impost sobre construccions i instal·lacions, reconeixent-se un benefici fiscal, que no troba encaix
a l'art. 74 del TRLRHL que tracta de les bonificacions potestatives de l'impost sobre béns immobles i l'article
103 que tracta de les bonificacions potestatives de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
A més, en l’actualitat aquest concepte de 'subvenció' s'exclou de l'objecte de la consideració de subvenció
'...els beneficis fiscals i beneficis a la Seguretat Social', art. 2.4.g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS).
Tercer. Quant als beneficis fiscals, existeixen dos principis fonamentals imperants; el de reserva legal i el
d'interpretació restrictiva que impedeixen efectuar una aplicació extensiva o analògica de les exempcions o
bonificacions.
L'article 14 de la Llei general tributària estableix: 'No se admitirá la analogía para extender más allá de sus
términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales'.
En aquest sentit tenim la Sentència del Tribunal Suprem de data 19 de maig de 2014, la qual estableix
'partiendo de los principios y normas legales expuestas, esta Sala debe respaldar el criterio mantenido por la
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Sentencia de instancia, pues, partiendo del respeto a la autonomía local y a la posibilidad legal de que los
Ayuntamientos apliquen a las Ordenanzas fiscales beneficios potestativos, éstos se fijarán con respecto a las
previsiones legales del TRLHL y de la Ley General Tributaria'.
Dins aquest anàlisi considerem oportú citar altres resolucions judicials que poguessin tenir relació amb la
qüestió objecte de debat com són STS de la Sala Contenciosa Administrativa Secció 2ª de juliol de 2006, la
STSJA 2767/2009, STSJM 531/2015....
L'Ajuntament d'Inca va aprovar unes 'subvencions' que apareixen recollides en el Reglament regulador de
les mesures de foment als edificis catalogats, a les quals se lis dona el nom de subvencions, quan en realitat
es tracta de bonificacions fiscals i que no estan previstes en les bonificacions de l'impost sobre béns
immobles ni a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, vulnerant el principi de reserva de Llei.
La tècnica d'Administració General, adscrita al departament de Gestió Tributària, és del parer que per
l'Ajuntament ple es podrien adoptar amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis,
Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els següents
ACORDS:
PRIMER. Derogar el Reglament municipal regulador de les mesures de foment als edificis catalogats i d'altres
per millorar l'entorn urbà, de conformitat amb l'establert a l'informe que s'adjunta a la proposta.
SEGON. Publicar l'acord de derogació del Reglament municipal regulador de les mesures de foment als
edificis catalogats i d'altres per millorar l'entorn urbà al Butlletí Oficial de la província de les Illes Balears, a la
pàgina web municipal i als propietaris d'immobles inclosos en el Catàleg d'elements d'interès historicoartístic.”
Al principi del debat el Sr. Sánchez s'incorpora a la sessió plenària.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per
derogar el Reglament municipal regulador de les mesures de foment als edificis catalogats.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS PER A LA GESTIÓ
D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el conveni de
col·laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la gestió d’expedients sancionadors en
matèria de trànsit i seguretat viària, de data 20 d’octubre de 2016, que transcrit textualment diu:
“Proposta del president de la comissió d’economia i hisenda en relació amb l'aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca per a la gestió d’expedients
sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària.
Antecedents
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L’Ajuntament d’Inca des de l’any 1989 té delegades les tasques de recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en concret el primer acord de delegació es
va plasmar en l’acord de l’Ajuntament Ple de sessió del dia 21 de febrer de 1989. Posteriorment la referida
delegació va ésser modificada per acord de l’Ajuntament ple en sessió celebrada el passat 3 de març de
1994, i finalment es va prendre nou acord a l'Ajuntament ple de data 29 de desembre de 2008.
A l’acord de l’Ajuntament Ple de data 29 de desembre de 2008, juntament amb altres punts es va acordar
aprovar el text de Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament
d’Inca per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, el qual es va signar amb
data 10 de juny de 2009.
L’experiència d’aquests anys de delegació de la gestió recaptatòria a favor de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ha estat molt positiva, la qual cosa es pot comprovar en els resultats que es produeixen i es
reflecteixen en les liquidacions anuals que realitza l’Agència Tributaria de les Illes Balears.
No obstant l’anterior, per aquesta delegació es va creure oportú revisar el conveni per tal d’adaptar-lo a les
noves eines i instruments informàtics i telemàtics disponibles, les quals milloren la gestió del procediment
sancionador en matèria de transit, així com també tenen una possibilitat afegida per la qual es poden utilitzar
per al desenvolupament aplicatiu de altres ordenances de la corporació.
Després dels estudis oportuns i una vegada valorada la proposta que a continuació es detalla es creu molt
més favorable als interessos municipals, on la nova aplicació ha estat desenvolupat en període de prova per
la Policia Municipal i la seva utilització ha estat favorable.
Per tal motiu s’eleva a la consideració de l’Ajuntament ple les següents propostes d’acord:
Primer. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i
l’Ajuntament d’Inca per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària
Parts
Catalina Cladera i Crespí, presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb competència per aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la
Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Virgilio Moreno Sarrió, batle de l’Ajuntament d’Inca, facultat per a aquest acte per l’acord del Ple municipal de dia __ de ___________ de 2016.

Antecedents
1. L’Ajuntament d’Inca ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les competències
relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de diversos tributs i d’altres ingressos.
2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per mitjà de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, creada per la Llei 3/2008, de 14 d’abril, a la qual li correspon, segons l’article
2 g, exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos de
titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant una llei, un conveni, una delegació de
competències o un encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. La gestió dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i la recaptació de les multes
corresponents que els òrgans competents de l’Ajuntament d’Inca imposen en l’exercici de les seves
competències, comporta una problemàtica específica, que justifica l’articulació d’un conveni que faci
possible un servei de recaptació d’aquestes multes de més qualitat, tot tenint en compte que la finalitat de
les sancions és l’efecte d’exemplificació.
L’Ajuntament d’Inca va signar el 10 de juny de 2009 un Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària
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de les Illes Balears sobre la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària.
Atès el desenvolupament de noves eines de gestió del procediment sancionador en matèria de trànsit per
part de l’Agència Tributària de les Illes Balears, com també les modificacions introduïdes per la Llei
18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (actualment,
Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre), és convenient signar un nou conveni, que substitueixi el Conveni de 10
de juny de 2009 abans esmentat, i que inclogui, per una banda, la possibilitat d’utilitzar per part dels
agents de policia local de l’Ajuntament les aplicacions desenvolupades en la seva tasca de control del
trànsit i, si escau, formular denúncies, mitjançant eines i instruments informàtics i telemàtics, i, per l’altra,
que les persones denunciades puguin conèixer els detalls de la infracció denunciada a través de les
aplicacions del Portal web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (http://www.atib.es) així com fer el
pagament telemàtic de la sanció.
4. D’acord amb el que disposen els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions públiques es
regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel
principi d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden subscriure convenis de col·laboració que, en el cas
que afectin corporacions locals, s’han de regir pel que estableix la legislació reguladora del règim local.
5. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les administracions de l’Estat i
de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, s’ha de
desenvolupar amb caràcter voluntari sota les formes i en els termes que preveuen les lleis, i pot tenir lloc,
en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin.
El Ple de l’Ajuntament d’Inca en la sessió duta a terme el dia ____ de _____________ de 2016, ha adoptat, entre d’altres,
l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la gestió d’expedients
sancionadors en matèria de trànsit i seguretat.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni,
d’acord amb les següents
Clàusules
1. Objecte del Conveni

L’objecte d’aquest Conveni és la realització, en règim de prestació de serveis, per part de l’Agència
Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB), de determinades tasques relacionades amb la
tramitació dels expedients sancionadors de l’Ajuntament d’Inca (d’ara endavant, l’Ajuntament) en matèria
de trànsit i seguretat viària, d’acord amb el que estableixen les clàusules següents.
S’exclouen d’aquest Conveni els expedients sancionadors relatius a faltes en matèria de trànsit i
seguretat viària, i les sancions previsibles o certes de quantia inferior a 40 euros.
2. Competències en matèria sancionadora

1. En virtut d’aquest Conveni l’Ajuntament no delega cap competència sancionadora en matèria de trànsit
i seguretat viària.
D’acord amb això, l’ATIB, mitjançant el servei territorial de la recaptació de zona Mallorca (d’ara
endavant, recaptació de zona), únicament farà els treballs materials que siguin necessaris per tramitar
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els expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i l’Ajuntament dictarà els actes
administratius corresponents.
2. L’Ajuntament ha de mantenir actualitzat en tot moment el quadre d’infraccions i d’imports en funció de
les modificacions fetes en l’Ordenança corresponent i ha de comunicar a l’ATIB qualsevol modificació o
canvi que s’efectuï.
3. Aplicacions i eines informàtiques i telemàtiques

1. L’ATIB ha de desenvolupar les tasques a què es refereix aquest Conveni mitjançant les seves
aplicacions informàtiques i telemàtiques.
2. En el cas que l’Ajuntament ho sol·liciti, l’ATIB ha de posar a la seva disposició els mitjans materials
necessaris per tal que els agents de policia puguin dur a terme la seva tasca de control del trànsit i, si
escau, formular denúncies, mitjançant eines i instruments informàtics. En particular, a més de l’elaboració
i el manteniment de les aplicacions i els programaris informàtics, l’ATIB ha de subministrar, en funció de
les necessitats de l’Ajuntament i a sol·licitud d’aquest, els terminals (amb la targeta de transferència de
dades corresponent) i les impressores (amb lector de targeta bancària) necessàries, com també el paper
per a les impressores.
En el cas que s’utilitzin els terminals, la persona denunciada que disposi del corresponent certificat digital
admès per l’ATIB, pot consultar els detalls de la infracció comesa mitjançant l’aplicació 'Carpeta fiscal' del
Portal web de l’ATIB (http://www.atib.es), en la que també podrà consultar els seus deutes pendents i
pagades.
4. Tasques que ha de dur a terme la recaptació de zona i resolució de recursos

1. La recaptació de zona ha de dur a terme els treballs materials i el suport necessaris per tramitar els
expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària que li encarreguin els òrgans competents
de l’Ajuntament, com també la recaptació en via voluntària i executiva de les multes corresponents. En
tot cas, la recaptació de zona notificarà els actes administratius dictats per aquests òrgans.
Així mateix, la recaptació de zona cada quinze dies ha de preparar les comunicacions pertinents a
l’Ajuntament de les sancions per la comissió d’infraccions greus i molt greus fermes en via administrativa
que impliquen la pèrdua de punts en els permisos i les llicències de conducció, per tal que l’Ajuntament
les tramiti a la Direcció Provincial de Trànsit amb els mitjans que s’estableixin a aquest efecte. No obstant
això, en el cas que l’Ajuntament així ho sol·liciti, la comunicació de la pèrdua de punts a la Direcció
Provincial de Trànsit la podrà fer directament la recaptació de zona a través de les aplicacions i sistemes
d’interconnexió establerts a l’efecte.
2. Els recursos contra els actes dictats per l’Ajuntament en el si dels expedients sancionadors els ha de
resoldre l’Ajuntament mateix, sense perjudici de la possible col·laboració de la recaptació de zona en el
cas en què l’Ajuntament ho demani.
5. Formes de pagament de les sancions

El pagament anticipat en període voluntari i en període executiu de les multes es pot fer a qualsevol
oficina de les entitats de crèdit col·laboradores a aquest efecte de l’ATIB.
Així mateix, pel que fa al pagament anticipat i en període voluntari també es pot fer en les entitats
financeres autoritzades a l’efecte per l’Agència Tributaria i també per via telemàtica mitjançant la
passarel·la de pagaments telemàtics del Portal de l’ATIB [http://www.atib.es > Tributs locals > Pagament
de multes de trànsit (període voluntari)], que possibilita l’emissió telemàtica del corresponent justificant
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del pagament realitzat.
Tanmateix, en el cas que es facin servir les eines informàtiques a què es refereix la clàusula 3.2 d’aquest
Conveni, els agents de policia podran cobrar les multes per mitjà de terminals subministrats per l’ATIB
mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit.
Pel que fa al pagament en via executiva, en el cas disposar d’un certificat digital admès per l’ATIB, també
es podrà fer per mitjà de la Carpeta fiscal del Portal de l’ATIB [http://www.atib.es > Carpeta fiscal], que
possibilita l’emissió telemàtica del justificant del pagament realitzat.
6. Contraprestació econòmica

1. Per cada expedient sancionador en matèria de trànsit i seguretat viària en què, d’acord amb el que
preveu aquest Conveni, intervingui la recaptació de zona i s’aboni la sanció, l’Ajuntament ha d’abonar a
l’ATIB la quantitat de 43,90 euros amb independència que el cobrament es faci en el termini de pagament
de la resolució sancionadora o en període executiu.
No obstant això, en el cas en què l’ingrés de la sanció es faci abans de l’acte resolutori o si, una vegada
iniciada la tramitació del procediment i emesa la notificació corresponent per part de la recaptació de
zona, es produeix l’anul·lació de la infracció o la baixa del càrrec de la sanció, l’import a satisfer és de
25,40 euros.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior respecte a l’import a satisfer en els casos
d’anul·lació o baixa, si l’Ajuntament fa servir les eines informàtiques a què es refereix la clàusula 3.2
d’aquest Conveni, l’Ajuntament ha d’abonar a l’ATIB les quantitats següents:
— En tot cas, com a cost per inici de gestió, 3 euros per cada infracció carregada mitjançant els terminals
subministrats per l’ATIB a l’Ajuntament.
— 25 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci abans que, si escau, es dicti la resolució
sancionadora.
— 30 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci en el termini voluntari de pagament obert amb la
notificació de la resolució sancionadora.
— 37 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci en el període executiu de pagament.
És a càrrec de l’Ajuntament el cost de les reposicions dels terminals i de les impressores subministrades.
Aquest cost es descomptarà de la liquidació anual a què es refereix l’apartat 3 d’aquesta clàusula.
2. Les quanties indicades en l’apartat anterior s’han de revisar anualment de manera automàtica per
aplicació de la variació anual de l’índex de preus de consum per a les Illes Balears entre els mesos de
gener i desembre de l’any immediatament anterior publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.
3. El producte obtingut per la recaptació en període voluntari de les sanciones no formarà part de la base
de càlcul de les bestretes mensuals establertes en el Conveni de recaptació de 10 de juny de 2009. Així
mateix, la contraprestació meritada en virtut d’aquest Conveni serà incompatible amb la retribució
prevista per a la recaptació de sancions en via executiva en l’esmentat Conveni de recaptació de 10 de
juny de 2009.
4. Anualment, l’ATIB ha de liquidar el compte resultant de la recaptació de les sancions i de la
contraprestació econòmica meritada a favor de l’ATIB. Si la quantitat recaptada és superior a aquesta
contraprestació econòmica, s’ha d’ingressar la diferència a l’Ajuntament, i, en cas contrari, no s’hi ha
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d’ingressar cap quantitat. En aquest darrer cas, la diferència a favor de l’ATIB s’ha de compensar amb els
ingressos derivats de la recaptació dels anys posteriors.
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, s’ha de liquidar el compte resultant de la recaptació
de les sancions i de la contraprestació econòmica meritada a favor de l’ATIB. Si la quantitat recaptada és
superior a aquesta contraprestació econòmica, s’ha d’ingressar a l’Ajuntament la diferència, i, en cas
contrari, no s’ha d’ingressar cap quantitat. En aquest darrer cas, la diferència a favor de l’ATIB no és
exigible a l’Ajuntament i el deute es considera extingit.
7. Condicions d’ús i protecció de dades

1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A tots els efectes, la
titularitat correspon a l’Ajuntament.
2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li subministri l’Ajuntament, el
que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el
Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei
orgànica 15/1999 i altres disposicions de desplegament o complementàries que siguin d’aplicació.
3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de les que es descriuen en
aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les funcions de gestió recaptatòria o de cobrament
de deutes. Se’n prohibeix qualsevol tipus de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva
conservació, a altres persones.
L’ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza incomplint les
estipulacions d’aquest Conveni, serà considerada també responsable del tractament i respondrà de les
infraccions en què hagués incorregut.
4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i per al
compliment de les tasques relacionades amb l’objecte d’aquest Conveni.
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció de les dades personals
als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en els quals constin tals dades o les
retornarà a l’Ajuntament.
6. S’adjunta com a annex al present Conveni el document de mesures de seguretat que l’encarregat del
tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre.
8. Durada del Conveni

Aquest Conveni substitueix el Conveni de col·laboració signat per ambdues parts el 10 de juny de 2009 per a
la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària, sense perjudici que es regeix, pel
que fa a la seva al seu termini de duració i vigència, per allò que preveu al respecte el Conveni de 10 de juny
de 2009 en la seva clàusula sisena.
Annex
1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat)
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la
resta de normativa reguladora en matèria de protecció de dades, el\/els fitxers objectes de l’encàrrec de
tractament han d’adoptar, per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades
personals que conté, un nivell mitjà de seguretat.
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Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de seguretat legalment requerit,
l’encarregada del tractament (ATIB – recaptació de zona) s’obliga a adoptar les mesures d’índole tècnica i
organitzativa a les quals es refereix l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de l’esmentada Llei.
L’encarregada del tractament es compromet a posar en coneixement del tot cas, mai suposaran una
vulneració de l’indicat nivell de seguretat.
2. Identificació i autenticació
Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos d’informació que siguin
necessaris per dur a terme les seves funcions.
Tots els usuaris han de tenir un codi d’identificació, que és únic i que està associat a una contrasenya, que
només sap l’usuari i que és personal i intransferible.
No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos usuaris diferents.
3. Caducitat de les contrasenyes
Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita que s’ha romput o que part
del personal autoritat la sap, la modificació general de les contrasenyes es farà d’acord amb el procediment
següent:
- Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos.
- Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos.
4. Limitació d’accessos
Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres intents d’accés fallits.
Quan això succeeix, l’aplicació es tanca i l’usuari ha d’intentar connectar-se de nou.
Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja automàticament i és necessari
acudir a l’administrador de l’aplicació per desbloquejar-lo i generar una clau nova.
5. Personal
La recaptació de zona ha de mantenir una relació d’usuaris assignats als diferents perfils, que estarà disponible
per a l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment.
6. Responsables de seguretat
L’ATIB i la recaptació de zona han designat els responsables de seguretat dels corresponents fitxers.
7. Control d’accés
No es permet l’accés de personal extern a la recaptació de zona a les dependències d’ubicació dels fitxers.
Els sistemes d’informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es troben a la sala de
servidors de la seu central de la recaptació de zona ubicada a Palma, a l’oficina situada al carrer de Francesc
de Borja Moll, 22.
Només el personal de la recaptació de zona autoritzat pot tenir accés físic als sistemes d’informació ubicats a la
sala i ha de seguir el procediment que consta en el corresponent document de seguretat.
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8. Gestió d’incidències
Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter crític).
Aquestes es registren en el corresponent llibre de registre d’incidències que és coordinat i controlat pel
responsable tècnic de seguretat de la recaptació de la zona.
L’ATIB comunicarà a l’Ajuntament totes les incidències relacionades amb les seves dades.
L’Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d’autoritzar la recuperació de les dades de fitxers ubicats
a les seves instal·lacions.
El registre d’incidències ha d’estar a disposició de l’Ajuntament, que pot sol·licitar-lo en qualsevol moment a
l’ATIB.
9. Gestió de suports
La recaptació de zona ha de mantenir un inventari amb els suports en què emmagatzema les dades de
l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-los en qualsevol moment.
L’entrada i la sortida de suports es registra en el llibre corresponent, entrades o sortides que només poden ser
autoritzades pel responsable tècnic de seguretat.
Els suports amb dades s’etiqueten seguint les pautes següents:
- Els suports d’entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla per identificar-los
fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el nom del fitxer de sortida inclòs en el
suport, la data i l’hora d’enregistrament de les dades en el suport.
- La destrucció de suports es farà de la manera següent, i haurà de comptar amb l’autorització del
responsable tècnic de seguretat. Es destruirà el suport físicament. S’inscriurà la baixa a l’inventari del
magatzem de suports, i s’hi inclourà la data de destrucció i la identificació del personal encarregat de
destruir-lo. En cas que sigui possible, es reciclaran els rebuigs.
- L’Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d’autoritzar la sortida de suports amb dades dels
seus fitxers per exercir la tasca contractada.
10. Còpies de seguretat i recuperació de dades
La recaptació de zona farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les dades de l’Ajuntament.
La recaptació de zona farà un informe de verificació de les còpies de seguretat, almenys semestralment, que
posarà a disposició de l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment sense avís previ.
L’ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l’Ajuntament.
La recaptació de zona emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels procediments de recuperació en
una ubicació diferent de la del seu sistema d’informació de l’Ajuntament.
11. Criteris d’arxiu, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no automatitzats
La recaptació de zona emmagatzemarà les dades dels fitxers de l’Ajuntament de manera que siguin fàcilment
localitzables i consultables.
Per emmagatzemar documents amb dades de l’Ajuntament, s’utilitzaran dispositius amb mecanismes que
n’obstaculitzin l’obertura.
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12. Auditories
L’ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures de seguretat implantades en el sistema
d’informació en què es tracten les dades dels fitxers de l’Ajuntament, que es podrà sol·licitar en qualsevol
moment.
Segón.- És facultar el Sr. Batle per a subscriure el Conveni entre aquest Ajuntament i la Comunitat Autònoma
descrits a l’apartat anterior per tal de fer efectives les encomanes acordades i tots aquells actes que siguin
necessaris per dur a terme els anteriors acords.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per
aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la gestió d’expedients
sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI
DIJOUS BO 2016
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a l’atorgament del premi Dijous
Bo 2016, de data 20 d’octubre de 2016, que transcrit textualment diu:
“La Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, reunida en sessió ordinària de dia 19 d’octubre de
2016, dictaminà favorablement la següent proposta referida a l’atorgament del Premi Dijous Bo 2016, que
eleva a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació:
1. Atorgar el Premi Dijous Bo 2016 a les següents candidatures:
Fundació Cultura Es Convent.
Caterina Valriu Llinàs.
Agrupació de Voluntaris de Protecció civil d’Inca.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar el que consideri
convenient d’acord amb els interessos municipals.”
Durant el debat la Sra. Horrach s'absenta de la sessió i no vota.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a
l’atorgament del premi Dijous bo 2016.
11. MOCIONS URGENTS
A. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER REIVINDICAR MILLOR
FINANÇAMENT I AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL D’INCA
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En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció del grup municipal del Partit Popular i n’esdevé
el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular per reivindicar millor finançament i
ampliació de l’Hospital d’Inca, de data 25 d’octubre de 2016, i que transcrita textualment diu:
“El Reial decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
establia tres àrees bàsiques de salut, Àrea de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Les Àrees Bàsiques
de salut incloïen a la vegada un o més sectors sanitaris. Cada sector sanitari tenia com a referència un
Hospital que integrava diferents zones bàsiques de Salut. A l’annex II d’aquest Reial decret es preveia que el
sector núm. 1 de Manacor i el sector núm. 2 d’Inca, havien de comptar amb un hospital bàsic. És la primera
vegada que es reivindica la construcció d’un 'Hospital Bàsic'’ a Inca.
D’acord amb aquest Pla d’ordenació sanitària es va decidir la construcció de l’Hospital de Manacor que va
finalitzar l’any 1997.
Dos anys més tard de la promulgació del Decret, el 'Ministerio de Sanidad y Consumo' decideix prioritzar la
construcció d’un segon hospital a Palma que suposarà la inauguració al 2001 de Son Llàtzer. Aquest fet,
deixava la nostra ciutat i la comarca sense hospital i amb l’apreciació que la seva construcció no era
necessària. Però l’Ajuntament d’Inca juntament amb la l’anomenada 'Plataforma Pro-Hospital d’Inca'
començaren a mobilitzar-se per reivindicar l’Hospital i aconseguir així, una atenció sanitària més propera per
als residents de la comarca.
Vicenç Batle Beltran va donar una parcel·la de la seva propietat per a la futura construcció de l’Hospital, era
l’any 1996. Dos anys més tard, l’Ajuntament d’Inca signà un protocol d’intencions amb el Ministeri de Sanitat i
Consum i el Govern de les Illes Balears, pel qual ambdues institucions es comprometien a fer realitat el
projecte.
L’any 2001 es transfereixen les competències sanitàries a la nostra comunitat autònoma i la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears decideix finançar el projecte. El 26 de febrer del 2007 l’Hospital
obria portes.
Segons l’Informe d’auditoria de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca, l’any 2008 l’Hospital comptava amb un
pressupost inicial de 33.000.000 euros, modificat amb una ampliació de crèdit de 10.000.000 d’euros i
finalment liquidat per 50.000.000 d’euros, generant un dèficit de més de 6.000.000 d’euros. Si analitza’m les
dades de l’any 2012, en plena crisi econòmica i amb les pertinents retallades, l’Hospital va arrancar amb un
pressupost de 40.596.337 euros i amb una ampliació de 5.774.221 euros, quan la despesa real va esser de
52.013.295 euros. Generant un dèficit de 5.219.890 euros.
De la lectura dels distints informes d’auditoria es desprenen les següents conclusions:
1. Els pressuposts inicials són molt baixos, una mitjana d’un 65 % de la despesa real.
2. Com a conseqüència d’això, cada any s’han hagut de fer ampliacions de crèdit per part de l'Ibsalut.
3. I tot i així, mai s’han cobert les necessitats reals de despesa de l’Hospital, generant-se pèrdues
anuals que s’han convertit en estructurals.
L’any 2012 l’Hospital ja acumulava unes pèrdues de 34.410.845 euros. Això ha repercutit en el funcionament
ordinari de l’Hospital i ha dificultat la gestió de contractació dins els paràmetres legals.
Desconeixem dades oficials posteriors, però podem preveure que la situació haurà empitjorat.
Per altra banda, les informacions que rebem a través dels mitjans de comunicació ens informen d’una
ampliació i reforma del Hospital de Manacor, amb inversions previstes de 81 milions d’euros i altres inversions
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a l’Hospital de Son Llàtzer de 14 milions d’euros. Però no tenim coneixement de cap dotació econòmica per
invertir en el nostre Hospital, tot i que, segons declaracions d’experts, ja va néixer petit i amb dèficits
estructurals.
Tots sabem que hi ha diferents serveis de l’Hospital que sofreixen saturacions puntuals que en alguns casos
es converteixen en cròniques, com és el cas d’urgències, diàlisi, rehabilitació i alguns serveis de consultes
externes. Si a aquests augments de la demanda, hi afegim el fet que els espais físics són també insuficients
per atendre la població de referència, el resultat és un servei deficient i allunyat dels paràmetres d’excel·lència
desitjats.
Creim que aquest Ajuntament ha de seguir reivindicant el paper del nostre Hospital dins el benestar del
conjunt d’habitants de la nostra comarca i que hem de voler esser tan capdavanters com els demès centres
hospitalaris de la nostra comunitat autònoma. Deixar d’invertir en l’Hospital d’Inca suposa crear greuges
comparatius entre l’assistència sanitària que reben els diferents habitants de Mallorca.
ACORDS.
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca els
següents acords:
1. Sol·licitar un finançament adequat pel funcionament ordinari de l’Hospital d’Inca.
2. Ampliació amb una segona planta del Hospital d’Inca per poder fer front a la demanda real de la
comarca.
3. Elevar els acords al Govern de les Illes Balears."
Durant el debat la Sra. Horrach s'incorpora a la sessió plenària.
El Sr. Batle proposa una esmena en el segon punt dels acords de la moció. Es tracta d’eliminar la frase “amb
una segona planta” i deixar només ampliació, quedant aquest segon punt de la següent manera: 2.“Ampliació de l’Hospital d’Inca per poder fer front a la demanda real de la Comarca”.
Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació l’esmena proposada pel grup municipal del
PSIB-PSOE i n’esdevé el següent resultat: unanimitat.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la Moció
esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del Partit Popular per
reivindicar millor finançament i ampliació de l’Hospital d’Inca.
Després de la votació s’absenta de la sessió la Sra. Fernández.
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B. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PERQUÈ LA CONSELLERIA
D’AGRICULTURA REALITZI ELS PAGAMENTS DE LA PAC ALS AGRICULTORS DE BALEARS
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció del grup municipal del Partit Popular i n’esdevé
el següent resultat: unanimitat de tots els presents (20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular perquè la Conselleria d’Agricultura realitzi
els pagaments de la PAC als agricultors de Balears, de data 25 d’octubre de 2016, i que transcrita textualment
diu:
"
1. Que el sector agrari de les Illes Balears es troba en una difícil situació deguda diferents factors que
provoquen un baixa rendibilitat.
2. Que el sector agrari és estratègic per la nostra Comunitat autònoma de forma general i pel nostre municipi
de forma particular degut a tots les els serveis mediambientals i socials que genera endemés de la
producció local d’aliments.
3. Que les explotacions de Balears tenen assignats uns 28.000.000€ anuals de fons 100% europeus en
concepte d’ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquests fons no depenen per res de la Hisenda
autonòmica i estan a disposició directa de la Comunitat Autònoma.
4. Que la Unió Europea va autoritzar als diferents estats membres a realitzar un avançament de fins al 70 %
dels pagaments de la PAC a partir del 17 d’octubre.
5. Que històricament, a les Balears, aquests pagaments s’havien realitzat sempre en torn al 15-20 d’octubre.
6. En aquestes dades és quan els agricultors tenen unes despeses extraordinàries a causa que és el
moment de sembrar, llaurar, adobar la terra...
7. Que la Conselleria d’Agricultura no ha realitzat cap pagament als agricultors de les Balears en aquest
concepte en data d’avui.
8. Que la totalitat de l’import de les ajudes de la PAC sempre s’havien pagat als pagesos abans del 31 de
desembre de cada any.
ACORDS
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Inca l’adopció dels següents acords:
1. L’Ajuntament d’Inca manifesta el seu suport a l’activitat agrícola que els seus pagesos venen
desenvolupant.
2. L’Ajuntament d’Inca insta la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear a
efectuar de forma immediata els pagaments de la PAC als pagesos de les Illes Balears.
3. L’Ajuntament d’Inca insta la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear a
assegurar que els Pagesos de les Illes Balears rebran la totalitat de les ajudes de la PAC abans del 31 de
desembre de 2016."
El Sr. Frontera, en base al calendari que va aprovar i presentar el Fogaiba al sector agrícola, proposa una
esmena a la moció en el segon punt dels acords, que consisteix en eliminar la frase “de forma immediata” i
canviar-la per “de la forma més àgil i en la mesura del possible”. I en el tercer punt també eliminar “la totalitat”
i canviar-la per “el màxim percentatge permès” i canviar la data de 31 de desembre de 2016 a 31 de gener de
2017. Per la qual cosa els acords de la moció quedarien de la següent manera:
“ACORDS
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Inca l’adopció dels següents acords:
46

1. L’Ajuntament d’Inca manifesta el seu suport a l’activitat agrícola que els seus pagesos venen
desenvolupant.
2. L’Ajuntament d’Inca, insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear a
efectuar els pagament de la PAC als pagesos de les Illes Balears, de la forma més àgil i en la mesura del
possible, fent el pagament del 70% abans de dia 30 de novembre.
3. L’Ajuntament d’Inca, insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear a
assegurar que els Pagesos de les Illes Balears rebran el màxim percentatge permès de les ajudes de la
PAC abans del 31 de gener de 2017.”
Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació l’esmena proposada pel grup municipal MÉS
PER INCA i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, 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 del grup municipal Partit Popular perquè la
Conselleria d’Agricultura realitzi els pagaments de la PAC als agricultors de Balears.
12. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Torres formula els següents:
1. Comenta que avui han presentat una moció, precisament de l’Hospital d’Inca, i que una de les preguntes
que tenen preparada és que els han informat que a l’Hospital d’Inca l’INSALUD ha llevat el servei de
Psicooncologia, que de manera permanent tenia l’Hospital per als malats de càncer. Prega al Sr. Batle
que reclami a l’INSALUD la recuperació d’aquest servei.
El Sr. Batle comenta que en el mes de febrer d’aquest any l’Hospital d’Inca va tenir una auditoria per part
d’Intervenció General de la Conselleria d’Hisenda, i que es va detectar una irregularitat en la contractació,
en aquest cas de la treballadora que desenvolupava aquest servei de psicooncologia. Informa que la
irregularitat era que no tenia el títol d’especialista en oncologia clínica, per la qual cosa es varen veure
obligats per llei a rescindir-li el contracte. Argumenta que sí que és veritat –dient que, d'això, també
personalment en té constància– que aquesta persona, a pesar de no estar en possessió aquesta
especialitat, feia una gran tasca i que, a més, estava molt implicada amb tots els usuaris, i que la labor
que es duia a terme en el dit servei era molt agraïda per tots els usuaris. Explica que durant aquests
mesos s’han estat cercant diferents alternatives i que aquest servei s’ha ofert no per aquesta persona,
sinó per una altra. Comenta que es varen cercar opcions perquè aquesta persona pogués prestar el
servei, no directament amb l’Hospital, sinó a través d’associacions, però que va trobar un altre lloc de
feina i va decidir no continuar fent aquesta tasca. Esmenta que a hores d'ara, des de la Gerència de
l’Hospital Comarcal, s’ha demanat una ampliació de la plantilla per tal de poder disposar d'un
psicooncòleg només per a oncologia, perquè ara no és només per oncologia, i la petició que ha fet
expressament la Gerència de l’Hospital a la Comunitat Autònoma és perquè s’ampliï aquesta plantilla amb
una nova plaça de psicooncologia. Afirma que, evidentment, és un assumpte que els va preocupar,
perquè això no és d’ara, sinó que ve des de fa un parell de mesos, i perquè també varen rebre queixes
d’usuaris que no veien la dita persona allà i que varen traslladar la seva preocupació a la Gerència de
l’Hospital.
2. Manifesta que tenen constància que hi ha hagut diferents actes programats per a la Primera Fira que han
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estat anul·lats. Demana si els en poden explicar els motius i, a més a més, si això serà una tònica
habitual a la resta de les Fires.
Respon la Sra. Sabater. Manifesta que no, que no serà la tònica habitual. Explica que al matí plovia i que
van haver de prendre una decisió amb els muntadors de "Dos Pájaros a tiro". Suposa que el Sr. Torres es
refereix a aquest espectacle, perquè que ella sàpiga només es va anul·lar “Inca Sound” i “Dos Pájaros a
tiro”, i “Sa Cuina de sa padrina”, que es va passar al diumenge. Manifesta que, evidentment, amb el
muntatge del concert era complicat saber si a la nit plouria o no, i havien de prendre una decisió i la van
prendre.
El Sr. Torres comenta que també els consta que n’hi havia d’altres, com l’homenatge a en Sabina.
La Sra. Sabater afirma que és “Dos Pájaros a tiro”, i que només es va suspendre “Dos Pájaros a tiro” i
“Inca Sound”.
El Sr. Torres insisteix dient que també es va suspendre el “Quadre de Jotes” del Centro Aragonés i el
tema del Campionat de Truc. Comenta que això no es va dur a terme i que està dins el programa de les
festes.
La Sra. Sabater respon que allò del Centro Aragonés va ser una decisió de les cases regionals, no va ser
cosa de l’Ajuntament. Ells mateixos, si plovia, varen decidir no sortir per no banyar-se.
Intervé el Sr. Batle. Manifesta que allò que va ocórrer va ser que va ploure, que espera que la tònica no
sigui aquesta i que el proper cap de setmana els respecti el temps.
3. Per altra banda, tenen constància que a la Primera Fira –sobretot el dissabte– les paradetes de venda
varen tenir problemes amb el corrent elèctric. Exposa que aquesta no és la millor imatge, veure tota la fira
muntada i fora corrent.
Intervé la Sra. Barceló. Respon que també va ser a conseqüència del mateix. Manifesta que no és que
quedassin sense corrent, sinó que va botar el diferencial a dos llocs; al carrer del Comerç i al carrer de la
Pau. Explica que simplement va baixar el general i que hi va anar un tècnic municipal a pujar-lo. Insisteix
que no és que es quedassin sense corrent, ni que a la Fira faltàs llum, que són coses que passen;
inclemències del temps que varen solucionar amb bastanta rapidesa i que no va alterar gens el
funcionament normal de la Fira.
4. Volen manifestar la seva estranyesa en relació amb l’exposició d’un projecte municipal, com és el dels
horts urbans. Argumenta que és un projecte que ha funcionat molt bé, que sempre havien pensat que era
important en aquesta casa i que a la Primera Fira sempre havia tengut una exposició preferent i en un lloc
que es pogués veure de forma prioritària. Explica que varen tenir la sensació que havia quedat relegat en
una segona o tercera línia. De fet, l'exposició que es va fer era difícil de veure-la passejant. Comenta que
els agradaria que, en vista a les properes edicions d'aquesta fira, es retornàs aquest esperit i que els
horts urbans tenguessin un lloc destacat, que és un projecte que ells mateixos sempre varen defensar, i
que els consta que la resta de la corporació sempre havia valorat també. Demana que s'intenti retornar
aquesta preferència a la Primera Fira, precisament si està dedicada a la terra i al medi ambient, hi
insisteix.
Respon el Sr. García. Manifesta que com a regidor de Medi Ambient i responsable dels horts urbans i del
Serral ha de reconèixer que quan va acabar el diumenge –varen acabar més ràpid del que a ell li hauria
agradat– tots els que varen dur endavant la paradeta estaven contentíssims de l'activitat que havien
tengut el dissabte i el diumenge, de la gent que s'havia aturat, de la transcendència que havia tengut
envers totes les persones que s'havien aturat allà davant i que varen estar d'acord amb el lloc que se'ls va
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assignar.
Esmenta que sí que és veritat que una de les aspiracions que tenen, i que ell no comparteix del tot, però
que són ells els que comanden, és muntar una paradeta en el Serral i en els propis horts urbans, fent una
cosa amb més envergadura. Considera que no s'ha de confondre el que és la fira, que es desenvolupa al
centre de la ciutat, amb allò que són els horts urbans, però que qui fa, desfà, tria i decideix allò que
s'exposa –i que per a ell va ser admirable– són els propis usuaris i, com a capdavanter, el Sr. Miquel Picó,
que és el tècnic d'aquella qüestió. Es dirigeix al Sr. Torres per dir-li que ell ho sap i que si no ho ha de
saber de primera mà, que estaven contentíssims de com s'havia muntat i el resultat que havien tengut.
5. Precisament, parlant d'entitats cíviques de la ciutat, que han de participar a les Fires i que, evidentment,
això fa més gran la fira, no entenen o els sembla una acció desafortunada demanar col·laboració a les
diferents entitats del municipi i després demanar-los que paguin cinquanta euros per una cadira, noranta
euros per una taula i cent cinquanta euros per una carpa. Considera que no és de rebut.
La Sra. Sabater contesta que, si és per a la fira, per a participació de les Fires no es demana
absolutament res.
El Sr. Torres li diu que se n'informin perquè els ho varen demanar.
Intervé el Sr. Batle. Insisteix explicant que, si és per a participació de les Fires, no es demana res i que, a
més, el Reglament de les entitats ciutadanes socials no és aquest. Comenta que el dit Reglament és per
a les persones que fan un ús particular, però que, si és per a la fira i per a les entitats socials que varen
estar a la plaça d'Antoni Fluxà, ho tenien tot allà i que no se'ls demanà res.
6. També parlant de Fires, els han comunicat que hi ha diverses entitats que a la Segona Fira no vendran, o
bé perquè no els han avisat, o bé perquè els han avisat tard. Fins i tot els ha sorprès que entitats que
vulguin venir no tenguin les facilitats per poder desenvolupar la seva participació a la Fira. Comenta que
evidentment els estranya tota aquesta situació perquè pareix esser que hi ha molta de gent que pensa
que no se li han donat les facilitats necessàries a la Segona Fira, i esperen que sigui un èxit com ho va
ser la primera de gent, però que no va ser tot el que hauria agradat d’exposició. Però és important que
véngui molta gent, però que la gent que els visiti s'endugui una imatge bona de la seva ciutat. Els diu que,
si estan contents de l’exposició de la Primera Fira, perfecte, que ells no ho comparteixen, i allò que els
agradaria és que l’exposició de la Segona Fira, com a mínim, tengués el contingut dels darrers anys.
La Sra. Sabater comunica que, en relació amb aquesta gent que no hi ha pogut participar, li vol dir que hi
ha un ordre d’entrada, que hi ha uns registres i que, si ja no hi caben, no hi caben. Esmenta que si els
carrers estan plens difícilment poden tenir un lloc. Es dirigeix al Sr. Torres per manifestar-li que li sap greu
que no li hagi agradat la Primera Fira. Argumenta que majoritàriament les opinions que té són tot al
contrari, però que això va a gustos.
7. Voldrien informació d’on tenen previst ubicar la delegació de Protecció Civil d’Inca. Els consta que
l’anterior equip de govern li havia facilitat un local en el Quarter General Luque, amb previsió de la
possible sortida del carrer d'Artà i, evidentment, ara amb l’ordre de desnonament que tenen aquesta gent
se n’ha d’anar. Opina que seria estrany que justament l’any que donen el Premi Dijous Bo als voluntaris
de l’Agrupació de Protecció Civil d’Inca es quedassin sense local i no poguessin dur a terme la seva tasca
amb unes garanties mínimes. Volen saber si tenen previst ubicar la delegació de Protecció civil i a on.
Respon la Sra. Triguero. Comenta que estan en contacte amb diferents empreses, però que el que passa
és que encara no tenen res en concret i en net. Explica que allò que té clar Protecció Civil és que vol una
nau o alguna cosa per ficar els seus vehicles, llavors no els poden dur una altra vegada al Quarter. La
Sra. Triguero manifesta que ara estava pensant que com que tenen 14.000.000 d'euros potser poden
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comprar una nau...
El Sr. Torres respon que estaria molt bé, que ells es comprometen avui a donar-li el seu vot a favor si
compra una nau per als membres de Protecció Civil d'Inca. Manifesta que es compromet públicament que
tendrà els sis vots favorables dels regidors del Partit Popular.
El Sr. Batle declara que del que poden estar segurs és que Protecció Civil tendrà un espai que esperen
que ja sigui una ubicació definitiva.
El Sr. Torres argumenta que sobretot ho hauran d’explicar a ells, quan no tenguin local, i que aquest és el
camí que duen.
El Sr. Batle explica que tenen contacte continu i que, evidentment, entenen la situació i que el seu
compromís és donar-li una solució definitiva, i més a una agrupació tan important com és Protecció Civil.
8. Voldrien fer una pregunta a Transparència, i al mateix temps un prec, perquè quan arriben documents a
l’Ajuntament, com encàrrecs de plans o estudis i que ells demanen de manera reiterada, se’ls facin arribar
al més aviat possible i no com ha estat els darrers casos, que perquè arribi una còpia a l’oposició d’un pla
o un estudi encarregat a l’Ajuntament d’Inca hagin d’esperar mesos.
El Sr. Frontera contesta que no tenia constància d’aquesta petició seva. Entén que la sol·licitud d’accés a
la informació de la qual disposa un ciutadà per poder fer ús del seu dret no es va dur a terme a través de
l’Àrea de Transparència. Creu que aquests plans o estudis s’han demanat directament a Secretaria o a
l’àrea corresponent i que no ha passat per la seva àrea. Informa el Sr. Torres que, si l'ha d’ajudar d'alguna
manera... O que també ho poden tornar a repetir a les comissions, o bé a l’àrea corresponent.
El Sr. Torres al·lega que fa mesos que estan demanant el Reglament d’entitats ciutadanes, del Casal
d’Entitats Ciutadanes.
El Sr. Batle li comunica que el tenen des de la setmana passada., que es va lliurar a la Sra. Tarragó en mà
a la Comissió de Bon Govern.
El Sr. Torres respon que no ho sabia. Manifesta que havien demanat també el llistat de les entitats que
estan utilitzant el Casal d’Entitats Ciutadanes i els seus convenis corresponents.
El Sr. Frontera es dirigeix al Sr. Torres per dir-li que tal vegada hagi d’utilitzar la petició via instància
d’accés a la informació, que potser tramitaran amb diligència. L’informa que, si entren a la pàgina web, a
Transparència, tenen una plantilla per emplenar la sol·licitud.
El Sr. Torres diu que almanco els ha donat un camí, potser és més efectiu. Diu que ho intentaran per
aquesta nova via.
9. Han rebut diverses queixes del departament de Serveis Socials a causa que no pot atendre la demanda
que té. Hi ha ciutadans que els informen que estan de cinc a sis mesos per tenir cita concertada i que
després tornen a passar un grapat de mesos per rebre l’ajuda sol·licitada. És a dir, a molt de casos, per
atendre o per solucionar una demanda d’una família que té una situació especial, es tarda a prop d’un
any. Considera que aquesta situació és inassumible, i els agradaria saber si ho han detectat i si preveuen
posar-hi solució.
Intervé la Sra. Osés. Es dirigeix al Sr. Torres per informar-lo que aquesta situació es venia donant al
començament de la legislatura, perquè així ho demostrava la llista d’espera; una llista d’espera que aquí
es deia contínuament que no existia, però que malauradament quan ella va entrar a l’àrea sí que existia.
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Manifesta que hi ha informes, fins i tot de l’empresa que tenen de contractació externa que així ho
reflecteixen i dels quals li facilitarà una còpia. Informa que en aquests moments la llista d’espera s’ha
rebaixat un 75 %, gràcies a la feina de totes les treballadores socials del departament i que no és així com
el Sr. Torres diu. Comunica que, igual que quan la Sra. Horrach era regidora de Serveis Socials tenia
establertes una sèrie d’urgències –dient que ells les han ampliat–, ara mateix s’estan donant les cites
urgents dins la mateixa setmana, fins i tot alguns casos el mateix dia. A més a més, la resta de cites es
tenen com a màxim en tres setmanes d’espera. Argumenta que es pot corroborar demanant un informe
tècnic, que la seva cap d’àrea, sense cap problema, li facilitarà.
10. Diferents ciutadans també els han informat que aquests darrers dies han estat advertits –fins i tot qualcú
els ha dit que els han arribat a renyar per part de l’Ajuntament– que no poden arreglar ni pintar les seves
tombes. Manifesta que la veritat és que no entenen ni comparteixen aquesta actitud municipal i, a més, en
aquestes dates en les quals moltes famílies tenen per costum arreglar les tombes de cara a la festa de
Tots Sants i del dia dels difunts. No entenen aquesta situació, hi insisteix.
El Sr. Ferretjans comenta, en primer lloc, que ell no ha renyat a ningú. Exclama que Déu l'alliberi de
fer-ho. En segon lloc, reitera el que diu l’article 36, capítol 3: cada usuari, cada titular de tomba ha
d’arreglar les seves, i no és el fosser qui ho ha de fer, i punt.
El Sr. Torres diu que molt bé per aquest punt i aquesta explicació.
El Sr. Ferretjans comenta que punt i seguit, perquè no acabaran...
El Sr. Torres afirma que ells no frisen.
El Sr. Ferretjans insisteix al Sr. Torres que ell no ha renyat a ningú.
El Sr. Torres li demana que qui li ha dit que hagi estat ell.
El Sr. Ferretjans contesta que no vol discutir, que són ximpleries i que això és un ple.
El Sr. Torres es lamenta dient que molt bé, que ells diuen ximpleries, dirigint-se al Sr. Ferretjans.
El Sr. Ferretjans torna a preguntar qui ha renyat a ningú, vol que li ho digui. Li insisteix que digui noms,
que concreti.
El Sr. Torres manifesta que es confon, que l’oposició són ells i que el Sr. Ferretjans governa.
El Sr. Ferretjans hi està conforme, però manifesta que l’oposició s’ha d’atendre a la veritat. Informa que
les fites estan protegides.
El Sr. Torres reitera al Sr. Ferretjans que ell és qui governa, que és ell qui ho ha de gestionar i que és ell
qui ho ha de solucionar.
El Sr. Ferretjans explica que les fites estan protegides per patrimoni i que no es poden pintar. Argumenta
que ells ho saben, que tota la part antiga del cementiri està protegida per Patrimoni, que no es pot tocar ni
una peça sense el seu permís i que s’han fet vertaders desastres. Insisteix que no han renyat a ningú.
El Sr. Torres declara que no sap si el renya, però pel to que està emprant sembla que l'està renyant.
Argumenta que, si és una manera de parlar, ho pot entendre, que cadascú té una forma de parlar.
Conclou dient que encara sort que no renyen la gent, perquè un poc més i li dóna una passada.
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11. Manifesta que han vist a través de la premsa la contractació d’un mediador urbanístic per intervenir entre
els quatre partits del Pacte per Inca en relació amb l’assumpte de la ronda nord d’Inca. Volen saber si això
és cert o no. Demana si els poden informar de qui és aquesta persona, quina és la seva trajectòria
professional, el seu currículum, quin cost té la seva contractació i quina és la forma d’aquesta.
Respon el Sr. Batle. Explica que no es tracta d'un mediador, sinó que és un tècnic assessor que
assessora en qüestions que sorgeixen quan parlen de la ronda nord, ja que, evidentment, tots són polítics
i de vegades fins i tot s’han de fer valoracions tècniques per a les quals no estan capacitats. Manifesta
que per aquest motiu allò que s’ha fet ha estat acudir a un tècnic especialista en carreteres. Els informa
que els passaran per escrit tota la informació.
12. El Sr. Torres manifesta que han rebut també diverses queixes; evidentment no els pertoca a ells dir qui és
qui es queixa, ells només les recullen, ja que és la seva feina d’oposició. Si volen que els diguin qui els ho
ha dit, no ho faran perquè no és la seva feina, i ells ho saben.
Informa que han rebut algunes queixes d’estudiants de l’aula universitària del Claustre, que tenen
problemes amb la Wi-Fi de la biblioteca, que sofreixen molts talls i amb molta freqüència. Per aquest
motiu tenen molts problemes per continuar o per seguir amb els estudis. Vol saber com es troba aquesta
situació i demanen si hi pensen posar solucions.
Respon el Sr. Frontera. Es dirigeix al Sr. Torres per dir-li que quan ha vist la pregunta no sabia si es referia
a l’antic Centre Universitari, a la sala de joves que ha tengut problemes amb la Wi-Fi. Explica la saturació
que tenen en el departament d’Informàtica, que s’ha anat a canviar el sistema i que varen estar un parell
de dies sense Wi-Fi després que actualitzassin d’ADSL cap a fibra. Manifesta que del Claustre no els
consta la queixa. Comunica que de totes maneres hi aniran a parlar amb el personal de la Biblioteca.
Explica que hi han anat diverses vegades a canviar diferents ordinadors, demanaran al personal de la
Biblioteca què ocorre amb la Wi-Fi i, si cal, ampliaran els punts d’accés que hi ha a la Biblioteca.
El Sr. Torres manifesta que no tenen més preguntes.
El Sr. Batle diu que abans d’anar-se’n, si els pareix bé, els vol desitjar unes bones Fires i sobretot un bon
Dijous Bo, i que entre tots aquest dia el facin ben gran.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-tres hores quaranta minuts
(23.40 h), de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.

52

