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ASSISTENTS

BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos (que
s’incorpora a la sessió en el moment que
s’indica a l’acta)
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr.  Jaume  Tortella  Cànaves  (que
s’incorpora a la sessió en el moment que
s’indica a l’acta)
Sra. M. Jose Fernandéz Molina
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
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
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr.  Francisco  José  Verdejo  Pérez  (que
pren possessió del seu càrrec en aquesta
sessió)
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  de  juliol  de  2017,  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  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen  l’interventor  Sr.
Antoni  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 LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE JUNY DE
2017

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

El Sr. Frontera indica que han detectat un error a la pàgina 48, concretament en el punt 11
on diu que el grup municipal de MÉS per Inca proposa una esmena. Vol fer constar que
l'esmena va ser proposada per el grup municipal Proposta per les Illes i que a més a més
figura al punt dues vegades.

Se sotmet  a  votació  ordinària  l’aprovació de l’Acta  de data  29 de juny de 2017 amb
aquesta  esmena  i  n’esdevé  el  següent  resultat:  dotze  (12)  vots  a  favor  dels  grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
sis (6) abstencions del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l’Acta de la sessió de data 29 de juny
de 2017.

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. FRANCISCO JOSÉ
VERDEJO PÉREZ

El  Sr. Verdejo  es  desplaça davant  el  Batle,  pren possessió  del  seu càrrec  segons la
fórmula legal i s'incorpora a la Sala.

El  Sr. Batle i  els diferents portaveus dels grups muncipals li  donen la benvinguda i  li
desitgen molta sort.

3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 874 AL 1.075 DE
2017

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 874 al 1.075 de 2017.

Els assistents se'n donen per assabentats.

4. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  NÚM.  941  I  1041/2017  DE
L'AJUNTAMENT,  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
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Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 941 i 1041/2017 de l'Ajuntament,
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 20 de febrer de 2017, que
transcrit textualment diu:

“Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària extraordinària de 19 de juliol de
2017 de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades.

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

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

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

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

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

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

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

AJUNTAMENT 
Número Decret Data Observació Documentació

2017000941 23/06/2017 Factures (5 pàgines)
2017001041 04/07/2017 Factures (7 pàgines)

"

Intervé el Sr. Torres. Insisteix que és un punt que demostra la mala gestió de l’equip de
govern, perquè complir la legalitat no és donar compte al Ple dels decrets firmats, sinó no
firmar decrets amb informes en contra. Recorda que quan estaven a l’oposició donaven
lliçons de gestió i prometien un canvi, allò que no es pensava ningú és que el canvi fos a
pitjor. Manifesta que la promesa que en el 2019 quedaran solucionats tots els problemes
que ara se’ls reclamen no és més que una mostra de la seva incapacitat de gestionar.
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El  Sr.  Batle  recorda  que  en  l’Àrea  de  Contractació  s’han  trobat  tota  una  sèrie
d’irregularitats en les quals s’està fent feina per donar-hi una solució i posar-ho al dia.
Posa  com  exemple  la  recollida  de  fems  i  l’elaboració  del  Pla  de  Residus  o  el
subministrament d’energia elèctrica. Assegura que d’aquí a dos anys més es veuran els
canvis i que l’objectiu és arribar al final de la legislatura amb la menor quantitat possible
d’advertiments  en relació  amb les factures que arriben,  però que mentrestant  han de
seguir funcionant.

El Sr. Torres assenyala que els informes en contra són dels tècnics municipals i no del
Partit Popular, i que no és cert, com el Sr. Batle afirma, que la responsabilitat de no fer un
contracte de fems nou és del Partit  Popular, perquè quan el PP va deixar la Batlia la
contracta encara no havia acabat, per tant no podien treure la nova licitació i no en són
responsables,  i  després de dos anys encara no està solucionat.  El  PP potser  fa  una
oposició lamentable perquè és un partit de gestió, però considera que el govern és penós,
sense capacitat de gestió. 

El Sr. Batle remarca que, al  marge de les coses que surten millor o pitjor, són quatre
partits que fan feina per governar de la millor manera possible, i tot en benefici de la ciutat.

Durant el debat s’incorpora el Sr. Tortella.

Els assistents es donen per assabentats de les resolucions núm. 941 i  1041/2017 de
l’Ajuntament 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.

5. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR  LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 13/2017

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar la
modificació de crèdit núm. 13/2017, de data 20 de juliol de 2017, que transcrit textualment
diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Expedient núm. 13/2017 de modificació de crèdits amb la modalitat de crèdit extraordinari,
en el Pressupost de l’exercici 2017

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Proposta per el senyor Àngel García Bonafé regidor de serveis i manteniment d'aquesta
corporació Municipal, la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 13/2017 amb
la modalitat de crèdit extraordinari en el Pressupost General de l'exercici de 2017.

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

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

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

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

Vist l’informe de la Intervenció municipal.

Per tot això, i amb el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda de 20 de juliol
de 2017 es proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 13/2017 en el vigent
pressupost per crèdit extraordinari, amb el següent detall:

Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial
Import

modificació (€)
Crèdit definitiu

(€)

000.161.63300

Abastiment
domiciliari

d’aigua potable.
Compra de
comptadors

100.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTAL 100.000,00 50.000,00 50.000,00

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial
Import

modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

000.165.62400
Enllumenat públic.

Elements de transport
- 50.000,00 50.000,00

TOTAL - 50.000,00 50.000,00
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SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la Corporació.

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

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

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

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals
del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i sis (6) vots
en contra del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 13/2017.

6. PROPOSTA DE  BATLIA  PER  APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.
14/2017 PER INCORPORAR PART DEL SUPERÀVIT DE 2016

Atès que la  proposta  no ha estat  dictaminada per  cap comissió,  cal  aprovar  la  seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació de la qual n’esdevé el següent resultat: catorze
(14) vots a favor  dels grups municipals del  PSIB-PSOE, MÉS per Inca,  Independents
d'Inca i Proposta per les Illes i sis (6) en contra del grup municipal Partit Popular.  

Els reunits consideren la Proposta de Batlia per aprovar la modificació de crèdit núm.
14/2017 per incorporar part del superàvit de 2016, que transcrit textualment diu:

"PROPOSTA DE  BATLIA  AMB  REFERÈNCIA A LA INCORPORACIÓ  DE  PART DEL
SUPERÀVIT DE L'ANY 2016 MITJANÇANT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14/2017

Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 18 de juliol de 2017 s'ha incoat
expedient de modificació del pressupost mitjançant la modalitat de crèdits extraordinaris
finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals procedent de la
liquidació del pressupost de l'exercici 2016._

Vistos els informes emesos per l'Interventor Municipal sobre el procediment, i  sobre la
possibilitat d'utilització de l'esmentat romanent de tresoreria per a despeses generals, que
consten a l'expedient.

Resultant  que  l'activitat  que  promou  aquest  Ajuntament  a  l'àmbit  de  les  seves
competències exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als
quals no existeixen o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no
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poden  demorar-se  fins  l'exercici  següent,  atès  que  podrien  perjudicar-se  els  serveis  i
activitats que presta l'Ajuntament.

Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, que compleix els requisits previstos a l'article 32, disposició addicional sisena de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) (prorrogada per a l'exercici  2016 per la LPGE 2016) i  disposició addicional
setzena 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 (TRLRHL).

Considerant el que preveu l'article 177 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  (TRLRHL),  i
l'esmentat article 36.1-c) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.

Vista la proposta de modificació de crèdit 14/2017 per incorporar part del superàvit de
l'exercici 2016. 

Aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament d’Inca en ple l’adopció dels següents 

_ACORDS

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'expedient 14/2017 de modificació de crèdits  mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el
resum de la qual és el següent:

1.Electrònica de xarxa i aire condicionat CPD.

2.Migració de dades de registre d'expedients.

3.Millora eficiència energètica Piscines.

4.Millora eficiència energètica Palau Municipal.

5.Asfaltat de carrers.

6.Demolició cases General Luque.

7.Asfaltat carrer del Bisbe Morro.

8.Aire condicionat Formació, Cementiri, Ajuntament.

9.Expropiació carrer de Massanella.

10.Expropiació carrer Mare de Déu Gràcia.

Altes en aplicacions de despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació

(€)

Crèdit
definitiu (€)

000.133.61181 Ordenació del trànsit i
l'estacionament. Expropiació

carrer Massanella.

- 60.000,00 60.000,00
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000.133.61182 Ordenació del trànsit i
l'estacionament. Expropiació
carrer Mare de Déu de Gràcia

- 80.000,00 80.000,00

000.1532.61186 Pavimentació vies públiques.
Asfaltat carrers.

- 280.000,00 280.000,00

000.1532.61189 Pavimentació de vies
públiques. Carrer Bisbe Morro

- 155.000,00 155.000,00

000.491.64102 Societat de la informació.
Migració dades de registre i

expedients.

- 10.900,00 10.900,00

000.491.64103 Societat de la informació.
Electrònica de xarxa i aire

condicionat CPD

- 14.200,00 14.200,00

000.933.62203 Gestió del patrimoni. Millora
eficiència energètica piscines.

- 255.000,00 255.000,00

000.933.62204 Gestió Patrimoni. Millora
eficiència Palau. 

- 35.000,00 35.000,00

000.933.62205 Gestió Patrimoni. Demolició
cases General Luque.

- 60.000,00 60.000,00

000.933.62208 Gestió Patrimoni. Aire
condicionat diversos edificis

municipals.

- 175.000,00 175.000,00

TOTAL 1.125.100,00 1.125.100,00

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

87000 Romanent
tresoreria despeses

generals
1.125.100,00 1.125.100,00

TOTAL 1.125.100,00 1.125.100,00

SEGON.- Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres
mitjans  per  al  seu  finançament,  que  es  realitzarà  mitjançant  el  Romanent  Líquid  de
Tresoreria per a Despeses Generals per l'import de la modificació.

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

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

CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
haurà  de  publicar-se  al  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  per  a  la  seva  vigència  i
impugnació jurisdiccional.
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SISÈ.- De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears.""

Durant la darrera intervenció del Sr. García la Sra. Osés s’incorpora a la sessió.

El Sr. García proposa esmenar la proposta introduint les quantitats exactes corresponents
als següents projectes:

- Pavimentació de vies públiques. Asfaltatge de carrers: 284.371,50.-
- Pavimentació de vies públiques. Asfaltatge Bisbe Morro: 151.110,25.-
- Gestió del patrimoni. Millora eficiència energètica piscines: 245.210,12.-
- Gestió del patrimoni. Millora eficiència Palau: 30.051,43.-
- Gestió del patrimoni. Demolició cases General Luque: 51.648,33.-

Durant el debat el Sr. Torres es queixa de que no els hagin comunicat els projectes de les
inversions que es proposen amb antelació en una comissió o, fins i tot, en una conversa.
Però com que volen tenir una actitud responsable i són conscients de que són unes inver -
sions necessàries i bones per la ciutat, no votaran en contra. Tampoc poden votar a favor
pels motius exposats, per tant, el Partit Popular no votarà aquest punt i, si és necessari,
sortiran de la Sala durant la votació.

Abans de votar l'esmena, el Sr. Secretari indica que amb aquesta esmena també varien
les quantitats finals de la modificació de crèdit. 

També indica que tècnicament el grup municipal Partit Popular hauria de sortir de la Sala
abans de les votacions, però que si va bé a tota la corporació no és necessari que surtin.
 
El grup municipal Partit Popular decideix absentar-se i surt de la Sala.

Es passa a votar l'esmena proposada pel grup municipal Independents d'Inca i n'esdevé
el següent resultat: unaniminat (15).

Seguidament se sotmet a votació la Proposta esmenada i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (15).

Atès el  resultat  de la votació,  es declara aprovada la Proposta de Batlia per aprovar la
modificació de crèdit núm. 14/2017 per incorporar part del superàvit de 2016.

Després de la votació el grup municipal Partit Popular s’incorpora a la sessió.

7. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'HISENDA  PER  APROVAR  EL
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXPEDIENT NÚM. 3/2017

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar el
reconeixement  extrajudicial  de crèdits  expedient  núm. 3/2017,  de data 14 de juliol  de
2017, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA 
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La Comissió Informativa d'Hisenda , en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juliol de
2017, ha emès el següent dictamen sobre l'assumpte de referència en compliment del que
preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local: 

_
EXPEDIENT Nº 3/2017: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

_
Vista  la  relació  de  despeses  procedents  d'exercicis  anteriors,  corresponents  a  obres,
serveis  i  subministraments  prestats  a  aquest  Ajuntament,  per  un  import  total  de
67.418.53.- euros.

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal.

Considerant  que  l'aprovació  del  present  expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de
crèdits correspon al Ple de la corporació per no existir dotació pressupostària específica,
tal  i  com  disposa  l'article  60  del  Reial  decret  500/1990,  de  20  d'abril,  pel  qual  es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals.

En virtut del que s'ha exposat, la Comissió Informativa d'Hisenda amb data 13 de juliol del
2017, va dictaminar favorablement i per tant, eleva a l'Ajuntament ple la següent

_

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Resoldre  la  discrepància  i  aixecar  l'objecció  formulada  per  la  Intervenció
Municipal, continuant la tramitació de l'expedient.

__
SEGON.- Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient nº 3/2017, per un import total
de 67.418.53.- euros, dels crèdits que a continuació es detallen:

_ 

N. Registre Data Registre N. Factura Data factura Import CIF Nom Proveïdor Concepte

000495 02/06/2016 FE15321185117752 08/10/2015 134,62 FENOSA 
-CR0F

CR0F - 920 - C/MAO 57,3-2 
-ES0031500212428017CR0F

ELECTRICITAT C/MAO 573-2 
16/03/2015 -19/04/2015 

000496 02/06/2016 FE15321185117821 08/10/2015 1.530,96 FENOSA 
-KR0F

KR0F - 920 - C/BOTERS, 26- 
ES0031500595852001KR0F

ELECTRICITAT C/BOTERS26 
01/04/2015 -30/04/2015

000497 11/11/2016 2015/A/1505723 31/12/2015 977,90 B07328917 MUNNE MAQUINARIA 
AGRICOLAS.L.

VENTA MATERIAL:PROTECTOR, 
EJE,COJINETE,ALOJAMIEN

000499 02/01/2017 1 12/07/2016 204,97 B57529729 EXTINT NORD S L
REVISAR 
INSTAL·LACIOCONTRAINCENDIS 
PER FER

000500 02/01/2017 2 31/05/2016 298,80 B57529729 EXTINT NORD S L REVISSIO 
EXTINTORSAJUNTAMENT

000501 02/01/2017 16000470 30/09/2016 1.298,20 B57283814 SAVIA PROYECTOS Y MTOS SL DARRERA CERTIFICACIOPARCS 
INFANTILS

000502 02/01/2017 10064743 28/10/2016 76,44 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA
SUBSCRIPCIO 
"TODOPROCEDIMIENTOTRIBUTARI
O"
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000503 02/01/2017 10070522 03/11/2016 153,67 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA SUBSCRIPCIO 11/16-10/17TODO 
PROCEDIMIENTO 

000505 02/01/2017 121 16/11/2016 3.040,73 B57370470 GRAM ILLES BALEARS 21 SL
ASSISTENCIA 
TECNICAELABORACIO 
ORDENANÇAFISCAL

000580 02/01/2017 2271 29/12/2016 3.060,67 B07915226 BEL SISTEMES 
INFORMATICSS.L.

2 ORDINADORS 
ORDE.WORKSTATION  COREI7 I 
4MONITOR

000624 02/01/2017 AL/86 30/12/2016 31,42 B07811128 FERRETERIA I 
BRICOLATGESANT MIQUEL S.L.

BOTA PIEL 
NEGRASAFEMASTER,POLIMEROS
ELLANTE

000663 03/01/2017 1605001249 28/12/2016 36,64 B07088826 BALEAR DE ASCENSORES S.L.
REPARACIO 
ASCENSORAJUNTAMENT _ 
FUSIBLEVIDRE

000682 05/01/2017 FE16321220190472 14/12/2016 228,16 FENOSA-
DM0F

DM0F - 165 -POL.INDUSTRIAL 2, 
ET4 -ES0031500516908001DM0F

ELECT.POLIG.INDUST.2ET4 
17/11/2016 -10/12/2016 

000683 05/01/2017 FE16321220190487 14/12/2016 388,54 FENOSA-
CZ0F

CZ0F - 165 - PLAÇA 
DEL'ORGA/STA.Mª MAJOR 
-ES0031500211634001CZ0F

ELECT.PLAÇA DEL'ORGA/ST.Mª 
MAJO08/11/16-12/12/16

000684 05/01/2017 FE16321220190470 14/12/2016 179,96 FENOSA-
FW0F

FW0F - 165 -POL.INDUSTRIAL 
TEULERS 
-ES0031500214257001FW0F

ELECT.POLIG.INDUST.TEULERS 
17/11/2016 - 10/12/2017

000685 05/01/2017 FE16321220190469 14/12/2016 112,72 FENOSA-
BC0F

BC0F - 165 - CTRA. INCA 
-SENCELLES 
-ES0031500514946001BC0F

ELECT.CTRAINCA-
SENCELLES16/11/2016 - 10/12/2016

000687 05/01/2017 FE16321220190488 14/12/2016 523,55 FENOSA-
EV0F

EV0F - 165 - C/DELSTERRERS, 
60 -ES0031500208523001EV0F

ELECTRICITAT C/TERRERS60 
08/11/2016 -12/12/2016

000688 05/01/2017 FE16321220190477 14/12/2016 569,45 FENOSA-
TT0F

TT0F - 165 - C/MARE DEDEU DE 
LLUC-BORN 
-ES0031500635736001TT0F

ELECT.C/MARE DEULLUC-
BORN08/11/2016-12/12/2016 

000690 05/01/2017 FE16321220190491 14/12/2016 84,63 FENOSA-
TJ0F

TJ0F - 920 - ANGEL, 2MONGES 
BLAVES SG COM 
-ES0031500612852003TJ0F

ELECT.PLAÇA ANGEL 
2MONG.BLAVES01/11/16-30/11/16 

000692 05/01/2017 FE16321220190474 14/12/2016 410,03 FENOSA-
ND0F

ND0F - 165 -POL.INDUSTRIAL 2, 
ET2 -ES0031500516624001ND0F

ELECT. POLIG.INDUST.2ET2  
17/11/2016 -10/12/2016

000693 05/01/2017 FE16321220190475 14/12/2016 877,07 FENOSA-
EQ0F

EQ0F - 320 - 
C/ANTONITORRANDELL, 59 - 
FP2 -ES0031500209882001EQ0F

ELECT.C/ANTONITORRANDELL 59 
FP208/11/16-12/12/16

000695 05/01/2017 FE16321220190489 14/12/2016 551,74 FENOSA-
XS0F

XS0F - 165 - C/CASTELL 
DEBELLVER 
-ES0031500212851001XS0F

ELECT.C/CASTELL 
DEBELLVER08/11/2016-12/12/2016 

000696 05/01/2017 FE16321220190493 14/12/2016 299,06 FENOSA-
NE0F

NE0F - 165 - C/MAO 
-ES0031500212239001NE0F

ELECTRICITAT C/MAO01/11/2016 - 
30/11/2016

000697 05/01/2017 FE16321220190495 14/12/2016 140,43 FENOSA-
WR0F

WR0F - 165 -POL.INDUSTRIAL 
CAPALLERS- 
ES0031500214259001WR0F

 

000698 05/01/2017 FE16321220190494 14/12/2016 271,95 FENOSA-
KS0F

KS0F - 165 - C/POTA DELREI, 39 
-ES0031500548789001KS0F

ELECTRIC.C/POTA DEL 
REI01/11/2016 - 30/11/2016

000699 05/01/2017 FE16321220190496 14/12/2016 343,40 FENOSA-
ZS0F

ZS0F - 165 -POL.INDUSTRIAL 
SABATERS 
-ES0031500214254001ZS0F

 

000701 05/01/2017 FE16321219437468 05/12/2016 1.616,11 FENOSA-
VE0F

VE0F - 920 - PLAÇAESPANYA - 
AJUNTAMENT 
-ES0031500208607002VE0F

ELECT. PLAÇA ESPANYA 01/11/2016
- 30/11/2016

000703 05/01/2017 FE16321219437474 05/12/2016 1.381,81 FENOSA-
VY0F

VY0F - 320 - 
PLAÇAMEDITERRANIA-TOMIR - 
CPMIQUEL DURAN 7756001VY0F

ELECT.PLAÇAMEDITERRANIA-
TOMIR01/11/16-30/11/16

000704 05/01/2017 FE16321219437467 05/12/2016 3.352,87 FENOSA-
BT0F

BT0F - 161- POU ESTANCATS 
-ES0031500221552001BT0F

ELECTRICITAT POU 
ESTANCATS01/11/16-30/11/16

000705 05/01/2017 FE16321219437473 05/12/2016 658,85 FENOSA-
TE0F

TE0F - 920 - C/SONAMONDA-
C/AVD.LLUC 277 
-ES0031500644984001TE0F

ELECT.C/SONAMONDA-
AVD.LLUC01/11/2016-30/11/2016
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000706 05/01/2017 FE16321219437472 05/12/2016 1.763,30 FENOSA-
NW0F

NW0F - 320 - C/JOANFUSTER, 2 -
CP PONENT 
-ES0031500621886001NW0F

ELECT.C/JOAN FUSTER2-CP 
PONENT01/11/16-30/11/16

000707 05/01/2017 FE16321219437465 05/12/2016 900,98 FENOSA-
QB0F

QB0F - 330 - C/CANDURETA, 21 - 
ESCOLAMUSICA 
-ES0031500208489001QB0F

ELECT.C/DURETA21-ESCOLA 
MUSICA01/11/16-30/11/16

000708 02/01/2017 FE16321219437462 05/12/2016 3.895,17 FENOSA-
RS0F

RS0F - 920 - RECINTEFERIAL ES 
QUARTER 
-ES0031500617950001RS0F

ELECT.RECINTE 
FERIALQUARTER01/11/2016-
30/11/2016

000709 05/01/2017 FE16321219437469 05/12/2016 1.289,92 FENOSA-
SB0F

SB0F - 920 - C/GERMANIES,-
2ES0031500605814001SB0F

ELECT.C/GERMANIES 201/11/2016 -
30/11/2016

000710 05/01/2017 FE16321219437466 05/12/2016 2.193,81 FENOSA-
YK0F

YK0F - 161 - POU SERRALT-ET 
MOLINOS 
-ES0031500214403001YK0F

ELECTRICITAT POUSERRALT 
01/11/2016 -30/11/2016

000711 05/01/2017 FE16321219437475 05/12/2016 2.011,30 FENOSA-
KR0F

KR0F - 920 - C/BOTERS, 26- 
ES0031500595852001KR0F

ELECTRICITAT C/BOTERS26  
01/11/2016 -30/11/2016

000712 05/01/2017 FE16321219437470 05/12/2016 3.411,27 FENOSA-
DS0F

DS0F - 161 - POU LLUBI, 8- 
ES0031500209723001DS0F

ELECTRICITAT POU 
LLUBI01/11/2016 - 30/11/2016

000713 05/01/2017 FE16321219437471 05/12/2016 1.652,89 FENOSA-
FX0F

FX0F - 161 - POU LLUC -PLAÇA 
BESTIAR 
-ES0031500209733001FX0F

ELECTRICITAT POULLUC-
BESTIAR01/11/16-30/11/16

000715 06/01/2017 FE16321220190476 14/12/2016 314,29 FENOSA-
HE0F

HE0F - 165 - C/BALMES 
-ES0031500207731001HE0F

ELECTRICITAT 
C/BALMES01/11/2016 - 30/11/2016

000716 06/01/2017 FE16321220190478 14/12/2016 413,61 FENOSA-
VP0F

VP0F - 165 - 
C/ANTONITORRANDELL 
-ES0031500209875001VP0F

ELECT. 
C/ANTONITORRANDELL01/11/2016-
30/11/2016 

000719 06/01/2017 FE16321220520573 16/12/2016 214,16 FENOSA-
WF0F

WF0F - 165 - C/PUIG 
DEMASSANELLA 
-ES0031500616080001WF0F

ELECT.PUIG DEMASSANELLA 
01/11/2016 -30/11/2016 

000722 06/01/2017 FE16321220520565 16/12/2016 163,28 FENOSA-
KM0F

KM0F - 165 - AVDA.GRAL.LUQUE 
247, ET QUARTER 
-ES0031500209007001KM0F

ELECT. AVDA GRAL 
LUQUE24710/11/2016-13/12/2016 

000724 06/02/2017 FE16321220520569 16/12/2016 513,09 FENOSA-
SQ0F

SQ0F - 165 - TREN, 139 -F.B. 
MOLL 
-ES0031500604309001SQ0F

ELECT. C/TREN 139-FBMOLL 
01/11/2016 -30/11/2016 

000725 06/01/2017 FE16321220520567 16/12/2016 84,93 FENOSA-
AW0F

AW0F - 920 - AVDA. JAUMEI, 57 
BJ-DER 
-ES0031500209370007AW0F

ELECT.AVDA JAUME I 57BJ 
DER15/11/2016-13/12/2016

000726 06/01/2017 FE16321220520564 16/12/2016 53,77 FENOSA-
ZG0F

ZG0F - 165 - C/RAIGUER 
-ES0031500208572001ZG0F

ELECTRICITAT 
C/RAIGUER01/11/2016 - 30/11/2016

000727 06/01/2017 FE16321220520566 16/12/2016 357,28 FENOSA-
TJ0F

TJ0F - 165 - C/LLOSETA 
-ES0031500209681001TJ0F

ELECTRICITAT 
C/LLOSETA10/11/2016 - 13/12/2016

000728 06/01/2017 FE16321220709776 19/12/2016 31,45 FENOSA-
PE0F

PE0F - 165 - C/COSTA ILLOBERA-
C/BALANGUERA 
-ES0031500208191001PE0F

ELECT.C/COSTA I 
LLOBERA14/10/2016 - 14/12/2016

000729 06/01/2017 FE16321220709779 19/12/2016 1.577,10 FENOSA-
XF0F

XF0F - 165 - FRA.PEREJOAN 
CERDA 
-ES0031500210498001XF0F

ELECT.C/FRA PERE JOANCERDA 
11/11/2016-14/12/2016

000731 06/01/2017 FE16321220709783 19/12/2016 168,92 FENOSA-
CR0F

CR0F - 920 - C/MAO 57,3-2 
-ES0031500212428017CR0F

ELECTRICITAT C/MAO 573-2 
11/11/2016 -13/12/2016 

000733 03/01/2017 FE16321220811599 20/12/2016 208,66 FENOSA-
KD0F

KD0F - 165 - PLAÇAMALLORCA 
-ES0031500209919001KD0F

ELECT. PLAÇA 
MALLORCA14/10/2016 - 14/12/2016

000734 06/01/2017 FE16321220811597 20/12/2016 208,13 FENOSA-
QH0F

QH0F - 165 - C/BLANQUERNA- 
ES0031500212201001QH0F

ELECTRICITAT C/BLANQUERNA 
01/11/2016-30/11/2016 

000735 06/01/2017 FE16321220811601 20/12/2016 453,22 FENOSA-
DF0F

DF0F - 165 - C/REISCATOLICS 
-ES0031500211073001DF0F

ELECTRI.C/REIS 
CATOLICS10/11/2016 - 14/12/2016

000736 06/01/2017 FE16321220811604 20/12/2016 232,62 FENOSA-
FV0F

FV0F - 165 - C/SOR 
CLARAANDREU 
-ES0031500211858001FV0F

ELECT.C/SOR CLARAANDREU 
14/10/2016 -14/12/2016
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000738 06/01/2017 FE16321220811600 20/12/2016 81,83 FENOSA-
EW0F

EW0F - 165 - C/FRAIANTONI 
TORRENS 
-ES0031500208806001EW0F

ELECT. C/FRA 
ANTONITORRENS15/11/2016-
15/12/2016 

000740 06/01/2017 FE16321220811605 20/12/2016 597,92 FENOSA-
SJ0F

SJ0F - 920 - SANTA Mª LAMAJOR 
-ES0031500211636001SJ0F

ELECT. SANTA Mª LAMAJOR 
15/11/2016 -13/12/2016

000741 06/01/2017 FE16321221054445 21/12/2016 945,29 FENOSA-
FV0F

FV0F - 165 - GRAN VIACOLON 
-ES0031500209213001FV0F

ELECT. GRAN VIA 
COLON16/11/2016 - 14/12/2016

000742 06/01/2017 FE16321221054439 21/12/2016 26,80 FENOSA-
XR0F

XR0F - 165 - POL.7/DISTR.I  
STA.MAGDALENA 
-ES0031500577314001XR0F

ELECT. 
POLIG.7STA.MAGDALENA01/11/16-
30/11/16 

000743 06/01/2017 FE16321221054443 21/12/2016 130,01 FENOSA-
BQ0F

BQ0F - 165 - C/SANTFRANCESC 
-ES0031500211446001BQ0F

ELECT. C/SANT 
FRANCESC09/11/2016 - 13/12/2016

000744 06/02/2017 FE16321221054442 21/12/2016 640,38 FENOSA-
RV0F

RV0F - 165 -C/MERCADERIES 
-ES0031500210018001RV0F

ELECTRICITATC/MERCADERIES15/
11/2016 - 16/12/2016

000745 06/01/2017 FE16321221054438 21/12/2016 53,93 FENOSA-
GJ0F

GJ0F - 165 -POL.INDUSTRIAL 
TEIXIDORS- 
ES0031500214258001GJ0F

ELECT.POLIG.INDUST.TEIXIDORS 
01/11/16-30/11/17

000746 06/01/2017 FE16321221054437 21/12/2016 430,45 FENOSA-
DZ0F

DZ0F - 165 -POL.INDUSTRIAL 
TEULERS 
-ES0031500214256001DZ0F

ELECT.POLIG.INDUST.TEULER01/11
/2016 - 30/11/2016

000747 06/01/2017 FE16321221054440 21/12/2016 382,59 FENOSA-
YV0F

YV0F - 165 - C/ANTONIMAURA 
-ES0031500207672001YV0F

ELECTRICITAT 
C/ANTONIMAURA15/11/2016-
15/12/2016 

000748 06/01/2017 FE16321221054441 21/12/2016 16,37 FENOSA-
BS0F

BS0F - 165 - C/FRANCESCDE 
BORJA MOLL 
-ES0031500208044001BS0F

ELECT.C/FRANCESC 
BORJAMOLL15/11/2016-16/12/2016 

000749 06/01/2017 FE16321221054450 21/12/2016 87,59 FENOSA-
ZV0F

ZV0F - 165 - C/PAREMIQUEL 
COLOM 
-ES0031500209949001ZV0F

ELECT. C/PARE 
MIQUELCOLOM15/11/2016-
30/11/2016 

000750 06/01/2017 FE16321221054444 21/12/2016 470,50 FENOSA-
PX0F

PX0F - 165 - C/TREN 
-ES0031500596386001PX0F

ELECTRICITAT C/TREN15/11/2016 - 
16/12/2016

000751 06/01/2017 FE16321221054449 21/12/2016 206,91 FENOSA-
FL0F

FL0F - 165 - C/JUSTICIA,-
23ES0031500641333001FL0F

ELECTRICITAT C/JUSTICIA23 
09/11/2016 -05/12/2016

000752 06/01/2017 FE16321220520572 16/12/2016 205,98 FENOSA-
HP0F

HP0F - 165 - 
C/SALVADORESPRIU 
-ES0031500207713001HP0F

ELECT.C/SALVADOR 
ESPRIU10/11/2016 - 13/12/2016

000753 06/01/2017 FE16321220520570 16/12/2016 191,10 FENOSA-
EG0F

EG0F - 165 - C/CAN RAYO 
-ES0031500211907001EG0F

ELECTRICITAT C/CAN 
RAYO11/11/2016 - 13/12/2016

000754 06/01/2017 FE16321220709781 19/12/2016 279,12 FENOSA-
CL0F

CL0F - 165 - C/DOCTORMIQUEL 
SERVET 
-ES0031500210129001CL0F

ELECT.C/DOCTOR 
MIQUELSERVET12/11/2016-
14/12/2016

000755 06/01/2017 FE16321220709778 19/12/2016 248,03 FENOSA-
KB0F

KB0F - 165 - C/MARE DEDEU DE 
GRACIA, 7 
-ES0031500616647001KB0F

ELECT.C/MARE DEU GRACIA7 
01/11/2016 -30/11/2016 

000756 06/01/2017 FE16321220709777 19/12/2016 141,49 FEOSA-
YG0F

YG0F - 920 - C/FRAYANTONI 
TORRENS, 253 BJ 
-ES0031500208849013UG0F

ELECT.C/FRA ANTONITORRENS 
25314/11/16-14/12/16

000757 06/01/2017 FE16321220709774 19/12/2016 180,70 FENOSA-
SA0F

SA0F - 330 - AV.BISBELLOMPART,
87 -ESC.MUSICA 
ES0031500210414001SA0F

ELECT.AV.BISBE LLOMPART87 
14/11/2016 -14/12/2016

000758 06/01/2017 FE16321220811603 20/12/2016 30,58 FENOSA-
KX0F

KX0F - 165 - SANT DOMINGO- 
CARCEL 
-ES0031500211734001KX0F

ELECT.SANTDOMINGO-
CARCEL15/11/2016 - 15/12/2016

000759 06/01/2017 FE16321220821581 20/12/2016 1.175,31 FENOSA-
WT0F

WT0F - 165 - C/FRAI 
RAMONDESBRULL 
-ES0031500212444001WT0F

ELECT.C/FRA 
RAMONDESBRULL14/10/2016-
14/12/2016 

000760 06/01/2017 FE16321221054447 21/12/2016 17,87 FENOSA-
TE0F

TE0F - 165 - C/ANTONIMARIA 
ALCOVER 
-ES0031500209617001TE0F

 

000761 06/01/2017 FE16321221537289 26/12/2016 115,13 FENOSA-
RK0F

RK0F - 165 - C/FRAIANTONI 
TORRENS 
-ES0031500573295001RK0F

ELECT.C/FRA ANTONITORREN 
16/10/2016 -15/12/2016 
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000764 06/01/2017 S1M601N1178600 22/12/2016 42,28 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELECT.FRA ANTONITORRENS 253 
5-211/11/16-15/12/16

000765 06/01/2017 S1M601N1178371 22/12/2016 593,77 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELECT.C/RAMON DESBRULL217 
08/11/16-14/12/16

000768 07/01/2017 P1M601N1946198 27/12/2016 569,29 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U. ELECT.C/REI SANÇ-JTO ET5617 
31/10/16-30/11/16

000769 07/01/2017 S1M609N0014273 27/12/2016 73,85 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELECT.PLAÇABLANQUER-FIXO 
FESTIU13/11/16-19/12/16

000782 09/01/2017 FE16321220520561 16/12/2016 490,00 FENOSA-
PP0F

PP0F - 165 - 
URBANITZACIOS'ERMITA 
-ES0031500212405001PP0F

ELECT. 
URBANITZACIOS'ERMITA10/11/16-
13/12/16 

000784 09/01/2017 FE16321221054448 21/12/2016 290,71 FENOSA-
BW0F

BW0F - 165 - C/BALANGUERA- 
ES0031500209312001BW0F

ELECTRICITATC/BALANGUERA 
09/11/2016- 12/12/2016 

000971 20/01/2017 1604011926 01/10/2016 411,82 B07088826 BALEAR DE ASCENSORES S.L.
MANTENIMENT 
ASCENSORAJUNTAMENT 10/16-
12/16

000976 23/01/2017 825 31/05/2016 2.801,15 B65916223 ADO Urban Furniture, S.L PILONA NEGRA BLANDA,BASE 
EXTRAIBLE PARAPILONA

001022 26/01/2017 328 22/01/2016 280,28 42966090C GRAU SANCHO MARGARITA PLUSVALUES DESEMBRE2016 I 
NOTES PEP BERNAT

001023 26/01/2017 4958 16/12/2016 269,36 42966090C GRAU SANCHO MARGARITA PLUSVALUES NOVEMBRE2016

001117 01/02/2017 173 31/12/2016 97,06 A80298839 REPSOL COMERCIAL 
DEPRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE  VEHICLESSANITAT
- DESEMBRE'16

001178 03/02/2017 1239 31/12/2016   748,75 B07691454 CENTRE BALEAR DE 
BIOLOGIAAPLICADA SL ANALITIQUES DESEMBRE2016

001826 06/02/2017 002825 24/12/2016 51,12 B57752024 ALWAYS LAN SOLUTION S 
LS'ALEIX 

ETIQUETASAUTOCOPIATIVES,BOLI
BLAU MILAN,ARXIU

001873 07/02/2017 144 12/04/2016 245,39 43079811Y PORTILLO LOPEZ 
MARIADOLORESB07021256 NETEJA VIDRES POLICIALOCAL

001933 08/02/2017 U-906 20/10/2016 600,16 B07021256 INDUSTRIAS 
GRAFICASMALLORQUINAS SL

CARTELLS FIRES D'INCADIN A3; 
IMPRESOS A 4TINTES

002389 09/03/2017 662 20/01/2015 459,92 A08826745 SEVIP SA CONEXIO C.R.A.02-01-15/01-01-
16,MANTENIMENT ROBO

003531 11/05/2017 2 28/12/2016   442,86 18236100K AGÜERA LLINAS PEDRO ADAPTACIONS DIGITALSDIJOUS 
BO

003538 12/05/2017 CE16-001326202 12/03/2016 222,95 A62186556 VODAFONE ONO SAU  VODAFONE ONO 
AJUNTAMENT12/03/2016-11/04/2016

003539 12/05/2017 CE16-001307572 12/03/2016 158,84 A62186556 VODAFONE ONO SAU  VODAFONE ONO 
POLICIA12/03/2016-11/04/2016

003632 16/05/2017 001451 24/06/2016 2,89 B57752024 ALWAYS LAN SOLUTION S 
LS'ALEIX 

ESPIRAL METALICA NEGRA32CM 
5.1, I 16MM NEGRE

003634 16/05/2017 002597 25/11/2016 72,77 B57752024 ALWAYS LAN SOLUTION S 
LS'ALEIX 

ROLLO 25H CELOFAN 
ROJO70X100, FULLES CELOFAN,

003635 16/05/2017 002830 24/12/2016 110,57 B57752024 ALWAYS LAN SOLUTION S 
LS'ALEIX 

QUADERN FOLIO 80F.,CARTESIO 
MIXT, STABILOMAGENTA

003637 16/05/2017 002843 24/12/2016 199,24 B57752024 ALWAYS LAN SOLUTION S 
LS'ALEIX ES TAULER - MATERIALOFICINA
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003638 16/05/2017 002850 24/12/2016 296,53 B57752024 ALWAYS LAN SOLUTION S 
LS'ALEIX 

85 QUADERNS, BOLISBLAUS, 
NEGRES IVERMELLS, GOMES

003737 23/05/2017 1 03/11/2016   211,75 43214504B SELLES GARCIA SERGIO CONCERT DE MUSICA

003789 26/05/2017 1 16/09/2016 667,92 B57131393 GERMANS BAL-LE SASTRE SL- 
LLANYFLEX

CORTINES FOSCUSAN, 
RIELDOBLE A TAULADA 6.64M

003797 29/05/2017 2 09/11/2015 96,49 A07120926 GALMES,S.A.
ESCALIMETRO 
1:20/125,ESCALIMETRO 
1:100/500,BOBIN

004276 22/06/2017 016064 30/07/2016 3.080,38 B65454928 FACULTATIEVE 
TECHNOLOGIESIBERICA SL

MANTENIMENT ANUAL 
HORNOCREMATORI JULIOL 2016

004277 22/06/2017 16114 28/12/2016 2.226,05 B65454928 FACULTATIEVE 
TECHNOLOGIESIBERICA SL

RECANVI PECES SONDAOXIGEN 
DESEMBRE 2016-TANATORI

    

67.418,53

   

TERCER.- Aplicar al pressupost de l'exercici vigent els corresponents crèdits."

Durant la intervenció del Sr. García el Sr. Oriol s’absenta de la sessió i no vota.

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

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2017.

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR EL PLA
ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’ANY 2017

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar el
pla estratègic de subvencions de l’any 2017, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

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

Vist que l'Ajuntament d'Inca no té, ni ha tingut aprovat un Pla Estratègic de Subvencions
per l'any 2017.

Vista  la  disposició  addicional  tretzena  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  que
estableix  que  els  plans  i  els  programes relatius  a  polítiques  públiques  sectorials  que
estiguin  previstes  en  normes  legals  o  reglamentàries  tenen  la  consideració  de  plans
estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor
del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i
programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix.
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Vist l’article 10 de la LGS que preveu que el Pla Estratègic és instrument d’organització de
les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o
interès social o de promoció d’una finalitat púbica - amb caràcter previ al naixement de les
subvencions.

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

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

Per  això,  es  proposa  a  l'Ajuntament  ple,  amb  el  Dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa d'Hisenda de data 4 de juliol de 2017, l'adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del l'any 2017 de l'Ajuntament d'Inca i
de l'Institut Municipal d'Activitats Físiques de l'Ajuntament d'Inca, que s'incorpora com a
annex a aquesta proposta.

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

Inca, 6 de juliol de 2017

El president de la Comissió Informativa d'Hisenda, Virgilio Moreno Sarrió.

ANNEX

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

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2017

PREÀMBUL

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

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

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

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

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

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

CAPÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’establiment  de subvencions per part  d’aquest  Ajuntament durant  el  període de 2017
s’ajustarà allò que preveu aquest Pla.

Article 2.

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

Article 3.

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

Article 4.

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

CAPÍTOL II
BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 5.
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L’Ajuntament  concedirà  subvencions  a  favor  de  persones  o  Entitats  privades  amb  la
finalitat  de  fomentar  la  realització  d’activitats  d’utilitat  pública  o  interès  social  o  per
promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Article 6.

L’Ajuntament estableix per a l’any 2017 els següents objectius estratègics:

1. Foment  de  la  cultura:  Música,  cultura  popular,  manteniment  i  conservació  del
cultural del municipi.

2. Millorar la qualitat educativa.
3. Ajudar a les famílies per cobrar les despeses de material escolar i llibres de text.
4. Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu.
5. Acció social: Suport econòmic a persones necessitades, a famílies amb menors en

situació de risc, associacionisme i participació ciutadana.
6. Foment de l'activitat empresarial i del treball.
7. Foment de l’activitat rural i la pagesia.

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

CAPÍTOL III.

CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 7.

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

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

ANNEX I AJUNTAMENT.
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2017

(Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)

11.Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA
12.Objectiu estratègic: MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA
13.Objectiu  estratègic:  AJUDAR  LES  FAMÍLIES  PER COBRIR  LES DESPESES DEL
MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT
14.Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ESPORT
15.Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL
16.Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL I DEL COMERÇ.
17.Objectiu estratègic: ACTIVITAT RURAL I PAGESIA. 

Finalitat Objecte Import Modalitat
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Partida
pressup.

Àrea
gestora

Benefici-
ari

Objectiu
Estratè-

gic

Font
finanç.

2311-
48920 Serveis Càritas

Acció soci-
al

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Lo-
cal. Suport 75.000,00  Nominativa

 socials   Dllei 2/2014 de Balears de mesures econòmic    

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

     
necessita-
des    

2312-
48800 Entitats Fons 

Acció soci-
al Dllei 2/2014 de Balears de mesures Suport 20.000,00  Nominativa

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

  Solidaritat   persones    

     
necessita-
des    

2312-
48902 Entitats Entitats

Acció soci-
al Dllei 2/2014 de Balears de mesures Suport 40.000,00  

Concurrèn-
cia 

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

     socials    

2312-
48904 Entitats Patronat

Acció soci-
al Dllei 2/2014 de Balears de mesures Suport 12.000,00  Nominativa

 socials Joan XXIII  
urgents per a l'aplicació de la Ley 
7/1985.

discapaci-
tats    

2312-
48905 Entitats Projecte

Acció soci-
al Dllei 2/2014 de Balears de mesures Integració 21.000,00  Nominativa

 socials Jove  
urgents per a l'aplicació de la Ley 
7/1985. persones    

     joves    

2312-
48906 Entitats Projecte

Acció soci-
al Dllei 2/2014 de Balears de mesures Integració 3.600,00  Nominativa

 socials Home  
urgents per a l'aplicació de la Ley 
7/1985. persones    

     
drogodepe-
nents    

2313-
48924 Igualtat Associac. Igualtat Dllei 2/2014 de Balears de mesures  1.500,00  Nominativa

  de Dones  
urgents per a l'aplicació de la Ley 
7/1985.     

  d’Inca       

2313-
48925 Igualtat Associac. Igualtat Dllei 2/2014 de Balears de mesures  1.500,00  Nominativa

  Únic  
urgents per a l'aplicació de la Ley 
7/1985.     

234-48907 Promoció Associac.
Acció soci-
al Dllei 2/2014 de Balears de mesures Suport 8.000,00  

Concurren-
cia

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

  edat   majors    

320-48908 Educació Ajudes Millora Dllei 2/2014 de Balears de mesures Suport 60.000,00  
Concurren-
cia

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

  llibres text educativa      

320-48909 Educació Ampas Millora Llei 7/1985 de bases de règim local. Suport 6.000,00  
Concurren-
cia 

  Escoles qualitat  pares   competitiva

  Públiques educativa  escoles    
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320-48918 Educació Beques Millora Dllei 2/2014 de Balears de mesures Suport 3.000,00  
Concurren-
cia

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

   educativa Art 3 punt 4.
a l'estran-
ger    

330-48910 Cultura Unió Foment
Llei 7/1985 de Bases de Régimen Lo-
cal. Suport 66.000,00  Nominativa

  Musical 
de la Cultu-
ra Art 25.n. música    

  Inquera       

330-48919 Cultura Associac. Foment
Llei 7/1985 de Bases de Régimen Lo-
cal. Suport 6.000,00  

Concurren-
cia

  culturals
de la Cultu-
ra  

associaci-
ons   competitiva

     culturals    

339-48912 Joventut Grup Foment
Llei 7/1985 de Bases de Régimen Lo-
cal. Suport 15.000,00  Nominativa

  Educatiu cultura Art 25.n.
associaci-
ons    

  Ambiental   educatives    

339-48913 Joventut Alumnes Suport
Llei 7/1985 de Bases de Régimen Lo-
cal. Suport 7.000,00  

Concurren-
cia

  escoles juvenil  joves   competitiva

  d'estiu       

339-48914 Joventut Associac. Suport
Llei 7/1985 de Bases de Régimen Lo-
cal. Suport 6.500,00  

Concurren-
cia

  temps lliure juvenil   juvenil  competitiva

410-48915 Món rural Activitats Foment Foment de la pagesia. Suport 4.000,00  
Concurren-
cia

  pagesia món  pagesia   competitiva.

   rural      

430-48916
Empre-
nedors Nous Foment

Bases de nous emprenedors 2016, 
BOIB Suport 40.000,00  

Concurren-
cia

  
emprene-
dors treball. 13 de febrer de 2016. noves   competitiva

     empreses i    

     autònoms    

924-48917
Participa-
ció Associac.

Acció soci-
al

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Lo-
cal. Suport 10.000,00  

Concurren-
cia

 ciutadana veins   ciutadans.   competitiva.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2017

PREÀMBUL

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

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

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

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

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

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

CAPÍTOL I.
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’establiment  de subvencions per part  d’aquest  Ajuntament durant  el  període de 2017
s’ajustarà allò que preveu aquest Pla.

Article 2.

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

Article 3.

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

Article 4.

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

CAPÍTOL II
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BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 5.

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

Article 6.

L’Ajuntament estableix per a l’any 2017 els següents objectius estratègic:

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

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

CAPÍTOL III.
CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 7.

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

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

ANNEX II  IMAF.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2017

Partida Àrea Beneficiari Objectiu Finalitat Objecte Import Font Modalitat

pressupos. gestora  Estratègic    finança.  

341-48901 ESPORTS

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

54.000,00 Fons Popis
Concurrència
competitiva 

Clubs de reguladora de les Bases de

Esportius l'esport del Règim Local l'esport

Locals  art. 25.l  

341-48902 ESPORTS

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

15.000,00 Fons propis
Concurrència
Competitiva 

Esportistes de reguladora de les Bases Foment 

individuals l'esport del Règim Local de

  art. 25.l l'esport

    

341-48903 ESPORTS

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

30.000,00 Fons propis Nominativa
Club esportiu de reguladora de les Bases de

 Constància l'esport del Règim Local l'esport

  art. 25.l  
341-48904 ESPORTS Subvenció Foment Llei 7/1985, de 2 d'abril Foment 60.000,00 Fons propis Nominativa

Club esportiu de reguladora de les Bases de
Joventut l'esport del Règim Local l'esport
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Constància  art. 25.l  

"

Durant la intervenció del Sr. García, la Sra. Fernández s’absenta de la sessió i no vota.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups municipals
del  PSIB-PSOE,  MÉS per  Inca,  Independents  d'Inca  i  Proposta  per  les  Illes  i  sis  (6)
abstencions del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda per aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2017.

9. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA SUPRESSIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM
INSTITUT MUNICIPAL D’ACTIVITAT FÍSICA (IMAF)

Atès que la  proposta  no ha estat  dictaminada per  cap comissió,  cal  aprovar  la  seva
inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació,  de  la  qual  esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (19).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a la supressió de l’Organisme Autònom
Institut  Municipal d’Activitat Física (IMAF), de data 21 de juliol  de 2017, que transcrita
textualment diu:

"PROPOSTA DE LA BATLIA

Examinat l’expedient COR 2017/303 tramitat per a la dissolució i liquidació de l’Organisme
Autònom Local ‘Institut Municipal d’Activitat Física Inca’, IMAF Inca.

Resultant que l’Ajuntament d’Inca va crear l’IMAF Inca amb la finalitat de prestar el servei
referent a la promoció de l’educació física, esport, esport de temps de lleure, esport per a
tots, així com l’adopció d’iniciatives en el terreny de la pràctica i competició esportiva.

Resultat que la dissolució proposta suposarà una millora en l’eficàcia i eficiència en la
prestació del servei així com una major coordinació i economia procedimental i la millor
aplicació dels principis de sostenibilitat i austeritat pressupostària i, en definitiva, l’aplicació
òptima dels recursos de la Hisenda Local. 

Considerant que, en defecte de previsió específica de caràcter local, de conformitat amb
allò previst als articles 22.2.f) i 85.bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local (LRBRL), i amb la remissió que l’article 21 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears fa a la legislació bàsica
estatal, correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de les formes de gestió dels serveis i
la creació, modificació o supressió dels organismes autònoms. 

Considerant que la supressió dels organismes autònoms exigeix els mateixos tràmits que
la seva creació, havent de seguir-se el procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local per a les ordenances municipals,
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igualment previst a l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears. 

Considerant que, en compliment d’allò previst a l’article 88.2 del Reglament de Serveis de
les  Corporacions  Locals  aprovat  per  Decret  de  17  de  juny  de  1955,  l’Ajuntament  es
subrogarà en tots els drets i obligacions de l’Organisme Autònom la dissolució del qual
s’acordi, en aquest cas, de l’IMAF Inca. 

Considerant que en el Pressupost de l’Ajuntament d’Inca del proper exercici hauran de
dotar-se els crèdits necessaris per assumir les corresponents obligacions. 

Per  tot  això,  i  de  conformitat  amb  els  informes  de  la  Secretaria  i  de  la  Intervenció
municipals, s’eleva al Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD: 

PRIMER.-  L’aprovació  inicial  de  la  dissolució  de  l’Organisme  Autònom Local  «Institut
Municipal d’Activitat Física Inca» amb efecte del 31 de desembre de 2017. 

SEGON.-  L’assumpció  per  l’Ajuntament  del  servei  de  promoció  de  l’educació  física,
esport, esport de temps de lleure, esport per a tots, així com l’adopció d’iniciatives en el
terreny  de  la  pràctica  i  competició  esportiva,  amb data  1  de  gener  de  2018,  baix  la
modalitat de gestió directe, adscrit a la Regidoria d’Esports.

TERCER.-  L’Ajuntament d’Inca succeirà al mateix amb caràcter universal, subrogant-se
en tots els drets i obligacions que, després de la dissolució de l’Institut Municipal d’Activitat
Física Inca, quedin pendents. 

QUART.- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31
de desembre de 2017, s’incorporaran al Pressupost municipal. 

CINQUÈ.-  Procedir al tancament i cancel·lació dels comptes bancaris a nom de l’Institut
Municipal d’Activitat Física Inca. 

SISÈ.-  Amb data 1 de gener  de 2018,  la totalitat  de la  plantilla  de l’Institut  Municipal
d’Activitat Física Inca s’integrarà en la plantilla municipal amb reconeixement de la seva
categoria professional, nivells retributius, condicions de treball, antiguitat i qualsevol altre
aspecte referent al seu règim jurídic, això és, mantenint el seu règim jurídic.

SETÈ.-  Amb data 1 de gener de 2018, tots els béns municipals que van ser adscrit a
l’Institut  Municipal  d’Activitat  Física  Inca per  al  compliment  de  les  seves finalitats  i  la
correcta prestació del servei, es consideraran desadscrits, revertint al patrimoni municipal,
així com tots aquells que hagi adquirit per qualsevol títol legítim, i els recursos i drets que
pugui disposar en el moment de la seva dissolució. 

VUITÈ.-  Assumir tots els drets i obligacions contractuals derivats de contractes d’obres,
serveis, subministraments, convenis i qualsevol altre vigent en la data de dissolució. 

NOVÈ.- L’acord es comunicarà a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. 

DESÈ.- Facultar  al  Batle-President  de  l’IMAF Inca  per  coordinar  totes  les  operacions
materials necessàries per a la transferència dels mitjans humans i materials adscrits al
servei  que  s’assumeix  baix  la  gestió  directa,  i  realitzar  les  oprtunes  gestions  davant
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l’Agència  Estatal  d’Administració  Tributària,  l’Institut  Nacional  de  Seguretat  Social  i
qualsevol altres organismes en què aquestes siguin procedents. 

ONZÈ.- Facultar al Batle per a la signatura de quants documents, actes de recepció siguin
necessàries per formalitzar el present acord. 

DOTZÈ.- Sotmetre l’acord que s’adopti a informació pública per termini de 30 dies hàbils,
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes de l’Ajuntament
per tal que els interessats puguin formular reclamacions i/o suggeriments. 

TRETZÈ.-  Les  reclamacions  i  suggeriments  presentats  hauran  de  ser  resolts  per
l’Ajuntament en Ple que acordarà,  al  mateix temps,  la  dissolució  definitiva de l’Institut
Municipal d’Activitat Física Inca. 

No obstant  això,  en el  supòsit  que no es presentin reclamacions,  no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per
la Secretaria municipal. El Batle dictarà Resolució elevant a definitiu l’acord fins llavors
inicial i ordenant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears."

Durant la primera intervenció del Sr. Torres, el Sr. Oriol i la Sra. Fernández s’incorporen a
la sessió.

Durant el debat el Sr. Tortella i el Sr. Peña s’absenten de la sessió.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Proposta i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups municipals
del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i sis (6) en
contra del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a la supressió
de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física (IMAF).

10.DICTAMEN  DE  LA COMISSIÓ  INFORMATIVA D’HISENDA PER  DECLARAR  EN
DEDICACIÓ PARCIAL UN REGIDOR

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per declarar en
dedicació parcial un regidor, de data 19 de juliol de 2017, que transcrit textualment diu:

"PROPOSTA DE LA BATLIA

De conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de Bases de Règim Local, en relació
amb l’art.  13 del Reglament d’organització,  funcionament i  règim jurídic de les entitats
locals,  i  davant  la  pressa  de  possessió  del  càrrec  de  regidor  del  Sr.  Francisco  José
Verdejo Pérez amb referència a les dedicacions exclusives i parcials dels regidors, el qui
subscriu eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents Propostes d’Acord:

Tercera.- Declarar al Sr. Francisco José Verdejo Pérez, de conformitat amb el que disposa
l’art.  75 de la Llei  de bases de règim local,  en la situació dedicació parcial,  amb una
dedicació del 80 % de la jornada habitual dels funcionaris de la Corporació i una retribució
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de dotze pagues anuals per import íntegre mensual de 1.866,43.- euros, amb efectes de
dia 1 de setembre de 2017 i donant-lo d’alta al règim general de la seguretat social.

Quart.- La percepció d’aquesta retribució impossibilita la percepció de indemnitzacions per
assistència a sessions de organismes col·legiats.

Cinquè.- L’anterior assignació no seran actualitzada anualment mantenint-se invariable.

Sisè.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’art. 75.5 de la Llei de Bases
de Règim Local.»

Durant la intervenció del Sr. García, el Sr. Tortella i el Sr. Peña s’incorporen a la sessió.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen 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)
abstencions del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per declarar en dedicació parcial un regidor.

11. PROPOSTA DE  LA  BATLIA  PER  SOL·LICITAR  AL  CONSELL  DE  MALLORCA
L’ASSUMPCIÓ  DE  LA  TITULARITAT  I  LA  GESTIÓ  DEL  SERVEI  DE  LA
RESIDÈNCIA MIQUEL MIR

Atès que la  proposta  no ha estat  dictaminada per  cap comissió,  cal  aprovar  la  seva
inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació  de  la  qual  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (21).

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batlia  per  sol·licitar  al  Consell  de  Mallorca
l’assumpció de la titularitat i la gestió del servei de la Residència Miquel Mir, de data 20 de
juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

"PROPOSTA DE LA BATLIA

Llei  27/2013,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  l’administració  local  (LRSAL),  va
modificar substancialment el règim competencial dels municipis previst a la Llei 7/1985, de
2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local  (LRBRL), de forma que determinats
serveis que venien prestant els Ajuntaments ja no eren de la seva competència, passaven
a dins el àmbit de les competències impròpies i sols es podien complir si es complien uns
determinats requisits de sostenibilitat financera i no duplicitat.

Davant l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL), el Consell de
Govern va dictar el Decret Llei 2/2014 de 21 de novembre, amb la finalitat de conduir els
ajuntaments  per  un  mateix  règim  transitori  i  també,  en  certa  manera,  desactivar
temporalment  els  efectes  més  trasbalsadors  de  la  Llei,  especialment  en  tot  quant
concernia a les competències impròpies municipals. 
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Ara la Llei 3/2017 de la CAIB, de 7 de juliol de modificació de la Llei 26/2006, de 15 de
desembre,  municipal  i  de  règim  local  de  les  Illes  Balears,  per  introduir  mesures  de
transparència  i  participació,  incorpora  la  disposició  addicional  segona  del  següent
contingut:

Disposició addicional segona
Traspàs de centres i serveis municipals

 Els municipis que hagin creat, hagin organitzat i gestionin centres o serveis públics
poden  proposar  al  consell  insular  corresponent  o  al  Govern  de  les  Illes  Balears
l’assumpció de la titularitat i la gestió del centre o servei de què es tracti, sempre que
considerin que l’abast d’aquests centres o serveis ultrapassen el seu sostre competencial
d’acord amb la normativa vigent,  en aplicació dels criteris d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera o dels principis de no duplicitat de competències.
 Per traspassar  aquests centres i  serveis  públics municipals,  l’ajuntament ha de
proposar al consell insular corresponent o al Govern de les Illes Balears la creació d’una
comissió mixta, amb l’acord previ del ple en què es justifiquin els motius que fixa l’apartat
anterior.
 Atesa la proposta de l’ajuntament, el consell insular, mitjançant un acord del ple, o
el Govern de les Illes Balears, mitjançant un acord del Consell de Govern, pot rebutjar la
petició  de  l’ajuntament  o  prendre-la  en  consideració,  cas  en  què  ha  d’ordenar  la
constitució d’una comissió mixta amb la composició i les atribucions que s’esmenten en
els apartats següents.
  La  comissió  mixta  ha  d’estar  integrada paritàriament  per  vocals  designats  pel
Govern o el consell que correspongui i pel ple de l’ajuntament. Aquesta comissió mixta ha
d’establir les seves normes de funcionament.
 Una vegada que la comissió mixta hagi arribat a un acord sobre les condicions de
l’assumpció de personal, béns i recursos econòmics, entre d’altres, ha d’elevar aquest
acord,  en  forma de  proposta,  al  Govern  o  al  ple  del  consell  corresponent  perquè  el
consideri. En cas que la comissió mixta no arribi a cap acord en el termini establert en el
moment  de  la  creació,  ha  d’elevar  a  l’òrgan  que  correspongui  la  finalització  del
procediment sense acord.
 Abans que s’elevi a la consideració del Govern o del ple del consell corresponent la
proposta de la comissió mixta esmentada en l’apartat anterior, aquesta ha de ser tramesa
a l’ajuntament afectat, perquè pugui pronunciar-se sobre si l’accepta o la rebutja.
 Si l’ajuntament en qüestió accepta la proposta de la comissió mixta de manera
expressa,  quedarà expedita  la via perquè el  Govern de les Illes Balears,  o el  ple del
consell insular, segons pertoqui, pugui adoptar finalment l’acord que faci efectiu el traspàs
dels centres i serveis de què es tracta. Si correspon al Govern pronunciar-s’hi, la proposta
de la comissió mixta, que ha de determinar la data d’efectivitat del traspàs, s’incorporarà a
l’ordenament jurídic mitjançant un decret, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Amb  l’entrada  en  vigor  d’aquesta  disposició  queda  trastocat  el  règim  del  Decret  llei
2/2014, quant que per damunt de les seves previsions es permet sol·licitar al Consell o el
Govern l’assumpció de determinats serveis que superen les competències municipals,
baix les condicions que es disposen en el precepte.

Per la seva banda l’Ajuntament d’Inca ve prestant el servei de residència permanents per
a  persones  majors  a  través  del  Organisme  Autònom  Residència  Miquel  Mir.  Al  llarg
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d’aquests anys, la residència ha atès a persones majors amb un perfil  majoritàriament
autònom.  No  obstant  això,  a  causa  dels  canvis  socials  i  l'augment  progressiu  de
l'esperança de vida, el centre s'ha anat convertint en un servei d'atenció especialitzat per
a persones majors dependents amb una forta càrrega assistencial.

El centre compta amb una autorització definitiva d'obertura (resolució de 16/03/1994) com
a residència amb 41 places de persones majors autònomes. Actualment, la residència no
està adaptada al Decret 123/2001, de 19 d'octubre, sobre condiciones mínimes d'obertura
i funcionament de centres de persones majors ni al Decret 86/2010, de 25 de juny, sobre
principis d'autorització i  acreditació de centres de serveis socials d’atenció a persones
majors.  Per tant,  no podria atendre a persones en situació de dependència ja que no
compta amb l'autorització preceptiva.

En data 30 de maig de 2016, el Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i
Serveis Socials de l'IMAS del Consell de Mallorca, va informar que la residència per a
persones  majors  Miquel  Mir  no  complia  amb  els  requisits  legals  per  a  l'atenció  de
persones majors dependents i concloïa:  Atès tot l'anterior es conclou que la residència
Miquel  Mir  d'Inca  ha  de  ser  objecte  d'una  REFORMA  INTEGRAL  DE  TOTES  LES
DEPENDÈNCIES DE LA ZONA ANTIGA ...... havent de complir amb l'ANNEX I del Decret
86/2010, de 25 de juny, i amb tota la resta de normativa vigent en matèria d'habitabilitat,
accessibilitat, CTE, d'activitats classificades, etc. Aquest fet implicaria una gran inversió
per  a  la  reforma  integral  de  l'edifici  i  la  necessitat  de  recol·locar  els  usuaris  i  els
treballadors mentre es dugués a terme la reforma.

Per  altra  banda,  la  prestació  d’aquest  servei,  com  veurem  en  els  informes  que
seguidament es transcriuen, està dins l’àmbit de les competència impròpies i, per tant,
fora del sostre competencial a que es refereix la disposició addicional. Per altre banda
també consta  en  els  informes  tècnics  la  duplicitat  de  competències  i  la  dificultat  per
sostenir financerament aquest serveis:

‘Antoni  Cànaves  Reynés,  Interventor  municipal  de  l'Excm.  Ajuntament  d'Inca,  en
compliment de la Providència de Batlia de 13 de juliol de 2017, i de l'establert a l’article 4
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent

INFORME

ANTECEDENTS DE FET 

En data 7 de juliol es va aprovar pel Parlament de les Illes Balears la Llei 3/2017 que
modificava la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i  de règim local de les Illes
Balears que introduïa una disposició addicional que estableix que els municipis que hagin
creat,  hagin organitzat  i  gestionin centres o serveis  públics poden proposar  al  consell
insular corresponent o al Govern de les Illes Balears l’assumpció de la titularitat i la gestió
del centre o servei de què es tracti, sempre que considerin que l’abast d’aquests centres o
serveis  ultrapassen  el  seu  sostre  competencial  d’acord  amb  la  normativa  vigent,  en
aplicació dels criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera o dels principis
de no-duplicitat de competències. 

Mitjançant Providència de Batlia de 13 de juliol de 2017 se sol·licita informes del secretari
accidental i l’interventor municipal en relació amb la possibilitat d’acollir-se a la disposició
addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2006, de 15
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de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, pugui sol·licitar al Consell
Insular  de  Mallorca  l’assumpció  de  la  titularitat  i  la  gestió  del  servei  de  residència
permanent  per  a  persones  majors  que  actualment  presta  l’Ajuntament  mitjançant
l’Organisme Autònom municipal, anomenat Residència Miquel Mir.

LEGISLACIÓ APLICABLE

1. Article 135 de la Constitució espanyola.

2. Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera.

3. Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració local.

4. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

5. Llei 3/2017 que modificava la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears.

6. Decret llei 2/2017, de 21 de novembre, de mesures urgents pe l'aplicació a les Illes
Balears de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local.

7. Reial  decret  1463/2007,  de 2 de novembre, pel  qual  s’aprova el  Reglament de
desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,  d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

8. Llei de Pressupost Generals de l'Estat.

FONAMENTS DE DRET  

PRIMER.- L'article 3 del Decret Llei 2/2017, de 21 de novembre, de mesures urgents pe
l'aplicació a les Illes Balears de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local, estableix que:

1.  Les  entitats  locals  poden  exercir  competències  distintes  de  les  pròpies  i  de  les
atribuïdes per delegació només quan no es posi  en risc la sostenibilitat  financera del
conjunt  de la  hisenda municipal  i  no s’incorri  en un supòsit  d’execució simultània del
mateix servei públic amb una altra administració pública.

2.  Perquè  l’entitat  local  pugui  exercir  competències  distintes  de  les  pròpies  o  de  les
atribuïdes per delegació ha d’obtenir els informes següents:

a) L’informe sobre la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del mateix servei
públic  amb  una  altra  administració,  que  l’ha  d’emetre  l’administració  competent,
autonòmica o insular, segons la matèria.

b) L’informe sobre la sostenibilitat financera de les noves competències, que l’ha d’emetre
l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
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Aquests informes tenen caràcter preceptiu i vinculant, per la qual cosa l’entitat local no
podrà exercir la competència si no els obté o si són desfavorables.

3.  Les  entitats  locals  hauran  de  sol·licitar  els  informes  que  es  preveuen  en  l’apartat
anterior amb caràcter previ a l’inici de l’exercici de competències distintes de les pròpies o
de les atribuïdes per delegació, així com en els supòsits de modificació substancial de les
activitats  o  serveis  que duguin  a terme o prestin,  emmarcats  en  l’exercici  d’aquestes
competències, i que puguin provocar l’existència de duplicitats de la prestació o afectar la
sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda local.

4.  No és necessari sol·licitar els informes esmentats en el cas que l’entitat local
exerceixi les competències abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de conformitat amb la normativa vigent estatal o autonòmica. En aquest cas,
es podran seguir prestant els serveis o desenvolupant les activitats sempre que, d’acord
amb una valoració prèvia de la mateixa entitat local, no s’incorri en supòsits d’execució
simultània del mateix servei públic i disposi d’un finançament suficient.

L'execució simultània de competències s’analitzarà per el Secretari accidental municipal i
l'objecte  d'aquest  informe  serà  analitzar  que  en  el  cas  que  hi  hagués  una  execució
simultània,  si  existeix  o  no  un  finançament  adequat  per  la  prestació  d’aquesta
competència per part de l’Ajuntament d’Inca.

SEGON.- La definició de finançament en un sentit  ampli  és aquella acció destinada a
aportar doblers o a sufragar despeses per la prestació de serveis. No obstant, aquesta
menció  que fa  l'apartat  4  de  l'article  3  anterior, no  es pot  observar  d'altre  forma que
mitjançant la seva incardinació dins els principis d'estabilitat pressupostària, de regla de la
despesa i de sostenibilitat financera. 

TERCER.- L'estabilitat pressupostària ve definida per l'article 3.2 de la LOEPSF, aquest
precepte disposa que: 

''2.  S’entén  per  estabilitat  pressupostària  de  les  administracions  públiques  la  situació
d’equilibri o superàvit estructural.''

Les  darreres  dades  en  les  quals  es  pot  basar  aquest  sotasignat  per  analitzar  si
l'Ajuntament d'Inca té superàvit estructural és la Liquidació del Pressupost de l’exercici
2016, aprovada per Decret de Batlia número 201700412 i pels Informes 3-2017,4-2017 i
5-2017 que s'adjunten a aquesta. Aquests informes es fan de conformitat amb els articles
16 del RD 1463/2007 i dels articles 11,12 i 13 de la LOEPSF. En aquests informes i en la
informació que es remet al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (en endavant MIHFP) de la
referida  liquidació  2016  en  resulta  que  l'Ajuntament  d'Inca,  una  vegada  practicats  el
Ajustos pertinents, té un superàvit estructural o capacitat de finançament de 4.942.080,53
euros, amb el següent detall: 

OBJECTIU CONSOLIDAT D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE
L'AJUNTAMENT D'INCA LIQUIDACIÓ

 
PRESSUPOST

2016
(+) Ingressos no financers Cap I a VII 28.197.591,53
(+) Ingressos financers Cap VIII i IX 34.600,00
TOTAL INGRESSOS 28.232.191,53
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(-) Despeses no financeres Cap I a VII 22.354.461,22
(-) Despeses financeres Cap VIII i IX 1.364.734,31
TOTAL DESPESES 23.719.195,53
(+/-) Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i despeses no financeres

de la liquidació del 

-901.049,78
pressupost de 2016 per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de

finançament calculada conforme al SEC
(+/-) Total ajust capítols I, II, i III -976.837,68

Ajust per recaptació capítol I -298.723,22
Ajust per recaptació capítol II 51,76
Ajust per recaptació capítol III -678.166,22

(+) Total ajustos PTE 2008 i 2009 78.411,60
Ajust PTE 2008 20.416,68
Ajust PTE 2009 57.994,92

(+/-) Total ajustos per liquidació PTE de exercicis distints a 2008 i 2009 0,00
(+/-) Interessos 0,00
(+/-) Diferències de canvi 0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de despesa 0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte de la corporació local 0,00
(+/-) Ingressos per venda d'accions (privatitzacions) 0,00
(+/-) Dividends i participació en beneficis 0,00
(+/-) Operacions de permuta financera 0,00
(+/-) Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost -2.623,70
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00
(+/-) Préstecs 0,00
(+/-) Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al Pressupost 0,00
(+/-) Consolidació de transferències 0,00
TOTAL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 4.942.080,53
 TÉ CAPACITAT DE FINANÇAMENT 4.942.080,53

Per tant,  pareix que l'Ajuntament en aquest punt pot dotar de  finançament adequat  el
servei de residència.

QUART.-  El principi de sostenibilitat financera el conformen una sèrie de magnituds que
posen de relleu la capacitat  de l'Ajuntament de fer front als compromisos de despesa
presents i futurs. Aquest principi es troba definit en l'article 4.2 del a LOEPSF: 

2. S’entén per sostenibilitat financera la capacitat per finançar compromisos de despesa
presents  i  futurs  dins  dels  límits  de  dèficit  i  deute  públic,  de  conformitat  amb el  que
estableix aquesta Llei i la normativa europea.

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no sobrepassar el límit de deute públic, definit
d'acord  amb  el  Protocol  sobre  Procediment  de  dèficit  excessiu,  del  conjunt
d'administracions públiques, no podent superar el 60 % del PIB. Aquest límit es distribuirà
entre les diferents administracions públiques, de manera que es fixa en el 3 % per al
conjunt de corporacions locals.

L'incompliment determinarà l'obligació d'aprovar un pla de reequilibri financer.

Per a l'Administració local no s'ha aprovat el límit en termes d'ingressos no financers, per
30



la qual cosa resulta impossible determinar el límit de deute com preveu el citat article,
resultant d'aplicació en aquests moments els límits legals que s'estableixen tant en la Llei
reguladora de les hisendes locals, Llei de Pressupostos i altres normes aplicables.

De conformitat amb el disposat en l'article 53.2 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,
precisaran d'autorització dels òrgans que exerceixin la tutela financera, les operacions de
crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa, inclòs el risc deduït dels avals, quan el volum
total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, incloent l'import
de l'operació projectada, excedeixi del 110 per cent dels ingressos corrents liquidats o
reportats  en  l'exercici  immediatament anterior  o,  en defecte  d'això,  en el  precedent  a
aquest últim quan el còmput hagi de realitzar-se en el primer semestre de l'any i no s'hagi
liquidat  el  pressupost  corresponent  a  aquell,  segons  les  xifres  deduïdes  dels  estats
comptables consolidats de les entitats que integren el perímetre de consolidació.

Però aquesta norma es troba superada per la disposició final  trenta-un-ena de la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013, que, amb
efecte de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i vigència indefinida, la disposició addicional
catorzena del Reial Decret – Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, queda
redactada com segueix: Les Entitats Locals i les seves entitats dependents classificades
al  sector Administracions Públiques, d'acord amb la definició i  delimitació del  Sistema
Europeu de Comptes,  que liquidin  l'exercici  immediat  anterior  amb estalvi  net  positiu,
calculat en la forma que estableix l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  podran
concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions, quan
el volum total  del  capital  viu no excedeixi  del 75% dels ingressos corrents liquidats o
meritats segons les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats, amb subjecció, si
escau,  al  Text  Refós  de la  Llei  Reguladora  de les  Hisendes Locals  i  a  la  Normativa
d'Estabilitat Pressupostària.

Les  Entitats  Locals  que  tinguin  un  volum  d'endeutament  que,  excedint  l'esmentat  al
paràgraf anterior, no superi l'establert a l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
concertar operacions d'endeutament prèvia autorització de l'òrgan competent que tingui
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.

Les entitats que presentin estalvi net negatiu o un volum d'endeutament viu superior al
recollit a l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no podran concertar operacions de
crèdit a llarg termini.

Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de l'estalvi net i del
nivell d'endeutament, es deduirà l'import dels ingressos afectats a operacions de capital i
qualssevol  altres  ingressos  extraordinaris  aplicats  als  capítols  1  a  5  que  per  la  seva
afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d'ingressos ordinaris.

A l'efecte del càlcul del capital viu, es consideraran totes les operacions vigents a 31 de
desembre de l'any anterior, inclòs el  risc deduït  d'avals,  incrementat,  si  escau, en els
saldos d'operacions formalitzades no disposats i en l'import de l'operació projectada. En
aquest import no s'inclouran els saldos que hagin de reintegrar les Entitats Locals derivats
de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat.
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Les Entitats Locals posaran a disposició de les entitats financeres que participin en els
seus procediments per a la concertació d'operacions de crèdit, l'informe de la Intervenció
local  regulat  a  l'apartat  2  de  l'article  52  del  Text  Refós  de la  Llei  Reguladora  de les
Hisendes Locals, en el qual s'inclouran els càlculs que acreditin el compliment dels límits
esmentats  als  paràgrafs  anteriors  i  qualssevol  altres  ajustaments  que  afectin  al
mesurament de la capacitat de pagament, així com el compliment, en els casos en què
resulti  d'aplicació,  de  l'autorització  preceptiva  regulada  a  l'article  53.5  de  l'esmentada
norma i a l'article 20 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, podent les entitats financeres, si escau, modificar o retirar les
seves ofertes, una vegada conegut el contingut de l'informe.

Dues de les magnituds que posen de manifest la solvència econòmica són les següents:

ESTALVI NET AJUNTAMENT D'INCA
Drets reconeguts nets cap I a V 25.910.273,14
(+) Ajust per devolució PIE 2008 20.416,68
(+) Ajust per devolució PIE 2009 57.994,92
Total DRN ingressos ordinaris 25.988.684,74
Obligacions reconegudes netes cap I, II, IV 20.162.965,49
ESTALVI BRUT 5.825.719,25
Anualitat teòrica d'amortització 1.332.699,96

ESTALVI NET 4.493.019,29

El capital viu s'ha calculat en termes consolidats, com disposa l'article 53 del TRLRHL, el
perímetre de consolidació és el configurat per el SEC 95.

Ha de complir-se que el capital viu de totes les operacions de préstec vigents a curt i llarg
termini no excedeixi del 110 % dels recursos corrents liquidats en l'exercici 2016.

(Capital viu operacions vigents a curt termini + ídem a llarg termini + operació projectada +
risc derivat d'avals)/ Drets corrents liquidats x 100<= 110 %)

DEUTE VIU I RATI VOLUM CAPITAL VIU 
Deute viu 10.162.363,04

RATI VOLUM CAPITAL VIU 37,23 %

Per altra banda, una tercera magnitud és el Període Mitjà de Pagament a Proveïdor que
segons els càlculs de la Tresoreria Municipal el Període Mitjà de Pagament del primer
trimestre de 2017, és de 24,48 dies, calculat des de la data de conformitat de la prestació
del servei o la realització de l'activitat.

Per tant, donat el resultat que es dedueix de les dades anteriors, referit al càlcul de la
sostenibilitat financera a 31/12/2016, dóna un estalvi net de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament positiu per un import de 4.493.019,29 € , un rati del volum del capital viu d'un
37,23 % i un període mig de pagament als proveïdors dins el primer trimestre de 2017 és
de 24,48 dies. 

De la informació que s’ha descrit amb anterioritat es pot extreure que es compleix amb el
principi de sostenibilitat financera, l’Ajuntament té una bona capacitat per fer front a les
despeses presents i futures que es puguin derivar de les obligacions legalment contretes.
En aquest punt pareix que podria dotar d'un finançament adequat i suficient al servei de
Residència. 
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CINQUÈ.- La darrera magnitud que manca per analitzar és la regla de la despesa. 

La regla de la despesa ve definida per l’article 12.2 de la citada Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i  Sostenibilitat Financera -LOEPSF-, disposa que
s'entendrà  per  despesa  computable  als  efectes  previstos  en  l'apartat  anterior,  les
ocupacions no financeres definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions
per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats
Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. Quan
s'aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell
de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin
els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent.  Quan s'aprovin
canvis  normatius  que  suposin  disminucions  de  la  recaptació,  el  nivell  de  despesa
computable  resultant  de  l'aplicació  de  la  regla  en  els  anys  en  què  es  produeixin  les
disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent.

Per a les unitats sotmeses a un Pla General de Comptabilitat Pública i que presenten
liquidació del Pressupost el concepte d‘‘ocupacions no financeres exclosos els interessos
del deute’ és la suma de les despeses dels capítols 1 a 7 del Pressupost de despeses,
tenint en compte que, en el cas del capítol 3 Despeses Financeres, únicament s'inclouran
les  despeses  d'emissió,  formalització,  modificació  i  cancel·lació  de  préstecs,  deutes  i
altres operacions financeres, així  com les despeses per execució d'avals a causa que
aquestes despeses no es consideren interessos segons el Sistema Europeu de Comptes.

Sobre  aquest  import  caldrà  realitzar  una  sèrie  d'ajustos  que  permetin  aproximar  les
despeses pressupostàries a les ocupacions no financeres segons els criteris del Sistema
Europeu de Comptes.

El resultat consolidat de la regla de la despesa que es posa de manifest en la liquidació
del pressupost de 2016 és el següent: 

REGLA DE LA DESPESA CONSOLIDADA AJUNTAMENT D'INCA LIQUIDACIÓ 2015 LIQUIDACIÓ 2016

Suma de capítols I a VII de despeses  24.378.192,22

Suma de capítols VIII a IX de despeses  1.364.734,31

Total despesa Ajuntament  25.742.926,53

(-) Inversions sostenibles  -237.109,29

(-) Interessos  -98.539,11

Total empleos no financers  24.042.543,82

Ajustos Càlcul empleos no financers segons SEC  2.623,70

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals  0,00

(+/-) Inversions realitzades per compte d'una Corporació Local  0,00

(+/-) Execució d'avals  0,00

(+) Aportacions de Capital  0,00

(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes  0,00

(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost  2.623,70
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Assoc Público-
Privades  0,00

(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat  0,00

(+/-) Arrendament financer  0,00

(+) Préstecs  0,00
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(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altres AAPP  0,00

(+/-) Ajust per grau d'execució de despeses  0,00

Total empleos no financers en termes SEC excepte els interessos del deute  24.045.167,52

(-) Pagaments per transferències a altres entitats integrants de la Corporació  -2.023.731,00

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres AAPP  -1.250.889,95

Unió Europea   

Estat espanyol  

Comunitat Autònoma de les Illes Balears 851.482,66

Comunitat Autònoma de les Illes Balears FUNDACIÓ 95.242,90

Consell de Mallorca AJUNTAMENT 304.164,39

Altres  

Transferències per el fons dels sistemes de finançament  0,00

Total despesa computable en l'exercici 19.462.752,23 20.770.546,57

Taxa de referència de la despesa computable any 2016       (1,8%) 350.329,54  

Despesa computable més la taxa de referència 19.813.081,77  

(+/-) Increments/disminucions de recaptació per canvis normatius -118.223,68  

Disminució per recaptació IBI ponència de valors cadastrals -2.350.480,20  

Increment recaptació modificació tipo impositiu IBI  (urbana i rústica) 994.835,95  

Increment de recapatació canvi ICAL Cànon aigua 1.115.737,21  

Increment de recaptació derogació reglament edificis catalogats 121.683,36  

Límit màxim de despesa computable any 2016 19.694.858,09 1.075.688,48

INCOMPLEIX LA REGLA DE LA DESPESA 2016 1.075.688,48

Les conseqüències d'aquest incompliment de la regla de la despesa segons els articles 21
i  23  de  la  LOEPSF  les  entitats  locals  que  no  compleixin  l'objectiu  d'estabilitat
pressupostària,  de  la  Regla  de  Despesa  o  del  Límit  de  Deute  estan  obligades  a
l'elaboració del  pla econòmic-financer (PEF) que permeti  l'any en curs i  el  següent el
compliment dels objectius o de la regla de despesa. El PEF s'elaborarà en el termini d'UN
MES des de l'aprovació o liquidació del Pressupost i s'aprovarà pel Ple de la Corporació
en el termini màxim de dos mesos des de la seva presentació i la seva posada en marxa
no  podrà  excedir  de  tres  mesos  des  de  la  constatació  de  l'incompliment  d'estabilitat
pressupostària.  La  constatació  de  l'incompliment  es  produeix  amb  l’aprovació  de  la
liquidació del Pressupost de l'exercici 2017.

Exposada  aquesta  situació  s'ha  de  dir  que  en  data  30  de  maig  de  2016,  el  Servei
d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials de l'IMAS del Consell
de Mallorca, va informar que la residència per a persones majors Miquel Mir no complia
amb els requisits legals per a l'atenció de persones majors dependents i concloïa: Atès tot
l'anterior  és  conclou  que  la  residència  Miquel  Mir  d'Inca  ha  de  ser  objecte  d'una
REFORMA INTEGRAL DE TOTES LES DEPENDÈNCIES DE LA ZONA ANTIGA... havent
de complir  amb l'ANNEX I  del  Decret 86/2010,  de 25 de juny, i  amb tota la resta de
normativa vigent en matèria d'habitabilitat,  accessibilitat,  CTE, d'activitats classificades,
etc.  Aquest  obra  implicaria  una despesa aproximada d'uns 3.000.000,00 d'euros,  una
despesa irrealitzable per  part  de l'Ajuntament sense que aquesta  decisió  afectés a la
prestació d'altres servies públics. 

L'Ajuntament  d'Inca  es  troba  immers  dins  un  Pla  Econòmic  Financer  degut  a
l'incompliment posat de manifest amb anterioritat. Les mesures que s’han adoptat tenen a
veure amb la reducció de despeses mitjançant la millora en les contractacions de serveis i
subministraments i canvis normatius en matèria d'ingressos
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Part d'aquest incompliment ha estat degut que la Residència Miquel Mir ha superat el seu
sostre de despesa ja que representa una esforç econòmic important, sobretot en matèria
de  personal.  Aquesta  despesa  es  estructural  i  afecta  les  altres  àrees  i  serveis  de
l'Ajuntament, que en molts de casos són considerats serveis mínims per l'article 26 de la
Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  de reguladora del  règim local.  Els  residents necessiten d'un
número elevat de personal per obtenir una prestació satisfactòria i aquest fet representa
un gran cost a l'Ajuntament.

La corporació en consonància i esperit del regulat  en la Llei 27/2013 ha d'analitzar si els
seus serveis mínims tenen un finançament adequat i presten amb la solvència i qualitat
degudes, ja que són aquests i no altres els que obligatòriament ha de prestar. 

Per altra banda, encara que la voluntat de l'Ajuntament sigui fer els esforços necessaris
per al compliment d'aquest PEF, pot existir risc d'un incompliment del mateix.  En el cas
que hi hagi un incompliment reiterat, la Corporació està obligada a adoptar mesures que
permetin  complir  els  objectius d'estabilitat  i  sostenibilitat,  tenint  en compte que la  Llei
contempla una sèrie de mesures primer de prevenció, després de correcció i, finalment,
de compliment forçós. Així, l'art. 18.1 LOEPSF disposa que:

Les  Administracions  Públiques  faran  un  seguiment  de  les  dades  d'execució
pressupostària i ajustaran la despesa pública per garantir que al tancament de l'exercici
no s'incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Així mateix, el Govern pot realitzar a la Corporació Local un advertiment d'incompliment.
Així, l'art. 19.1 LOEPSF disposa que:

En  cas  d'apreciar  un  risc  d'incompliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària,  de
l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa de les Comunitats Autònomes o de les
Corporacions  Locals,  el  Govern,  a  proposta  del  Ministre  d'Hisenda  i  Administracions
Públiques,  formularà  un  advertiment  motivat  a  l'Administració  responsable  prèvia
audiència a la mateixa. Formulada l'advertiment el Govern adonarà de la mateixa perquè
en prengueu coneixement al Consell de Política Fiscal i Financera, si l'advertida és una
Comunitat Autònoma, i a la Comissió Nacional d'Administració Local, si és una Corporació
Local. Aquest advertiment es farà pública per a general coneixement.

A més l'art. 26.2 LOEPSF disposa que en el cas que una Corporació Local no adoptés
l'acord de no disponibilitat de crèdits o no constituís el dipòsit previst en l'art. 25.1.b) o les
mesures proposades per la comissió d'experts prevista en l'art. 25.2, el Govern, o si escau
la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la tutela financera, requerirà al President de la
Corporació  Local  perquè  procedeixi  a  adoptar,  en  el  termini  indicat  a  aquest  efecte,
l'adopció d'un acord de no disponibilitat, la constitució del dipòsit obligatori establert en
l'art. 25.1.b), o l'execució de les mesures proposades per la comissió d'experts. En cas de
no atendre's el  requeriment,  el  Govern,  o  si  escau la Comunitat  Autònoma que tingui
atribuïda la tutela financera, adoptarà les mesures necessàries per obligar a la Corporació
Local al compliment forçós de les mesures contingudes en el requeriment. En el cas que
la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la tutela financera no adoptés les mesures
contemplades en aquest apartat, el Govern requerirà el seu compliment pel procediment
contemplat a l'apartat 1.  

Per la qual cosa, en aquest punt, l'Ajuntament d'Inca NO pot garantir d'un finançament
adequat i suficient al servei de residència, ja que tant si no es realitza l'obra com si no es
compleix el PEF les conseqüències podrien ser el tancament de la Residència de vells
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Miquel  Mir.  És  el  s'ha  d'informar  a  la  Corporació.  Inca,  dia  19  de  juliol  de  2017.
L'interventor. Antoni Cànaves Reynés’

‘INFORME que emet el secretari accidental sobre la possibilitat que l’Ajuntament d’Inca, a
l’empara de la disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
pugui sol·licitar al Consell Insular de Mallorca l’assumpció de la titularitat i la gestió del
servei de residència permanent per a persones majors que actualment presta l’Ajuntament
mitjançant l’Organisme Autònom municipal, anomenat Residència Miquel Mir

1. Antecedents i objecte

A l’any  1927  l’Ajuntament  d’Inca  va  constituir  la  Casa  de  Socors  i  Cuna,  que  venia
prestant serveis a persones majors i nadons, si bé amb els anys es va atendre únicament
persones  majors.  Amb  la  finalitat  de  donar  més  eficàcia  al  servei,  a  l’any  1982  es
reestructura  l’organització,  l’administració  i  la  direcció  de  l’establiment  creant  un
organisme autònom, anomenat en aquells moments Fundació Pública del Servei de la
Residència  Miquel  Mir,  que  posteriorment  passà a  denominar-se  Organisme Autònom
Residència  Miquel  Mir.  Mitjançant  la  dita  entitat  i  dins  un  immoble  exclusivament
municipal, posteriorment reformat i ampliat a altres immobles adquirits ja per l’Organisme
Autònom, l’Ajuntament ve prestant aquest servei de residència permanent per a persones
majors.

Per  tant,  és un servei  que es presta des de data molt  anterior  a  la  Llei  27/2013,  de
racionalització  i  sostenibilitat  de  l’Administració  local  (LRSAL),  que  va  modificar
substancialment el règim competencial dels municipis previst a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

Al llarg d’aquests anys, la residència per a persones majors Miquel Mir ha atès a persones
majors  amb un  perfil  majoritàriament  autònom.  No obstant  això,  a  causa  dels  canvis
socials i l'augment progressiu de l'esperança de vida, el centre s'ha anat convertint en un
servei d'atenció especialitzat per a persones majors dependents amb una forta càrrega
assistencial.

El centre compta amb una autorització definitiva d'obertura (resolució de 16/03/1994) com
a residència amb 41 places de persones majors autònomes. Actualment, la residència no
està adaptada al Decret 123/2001, de 19 d'octubre, sobre condiciones mínimes d'obertura
i funcionament de centres de persones majors ni al Decret 86/2010, de 25 de juny, sobre
principis d'autorització i  acreditació de centres de serveis socials d’atenció a persones
majors.  Per tant,  no podria atendre a persones en situació de dependència ja que no
compta amb l'autorització preceptiva.

En data 30 de maig de 2016, el Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i
Serveis Socials de l'IMAS del Consell de Mallorca, va informar que la residència per a
persones  majors  Miquel  Mir  no  complia  amb  els  requisits  legals  per  a  l'atenció  de
persones majors dependents i concloïa:  Atès tot l'anterior és conclou que la residència
Miquel  Mir  d'Inca  ha  de  ser  objecte  d'una  REFORMA  INTEGRAL  DE  TOTES  LES
DEPENDÈNCIES DE LA ZONA ANTIGA ...... havent de complir amb l'ANNEX I del Decret
86/2010, de 25 de juny, i amb tota la resta de normativa vigent en matèria d'habitabilitat,
accessibilitat, CTE, d'activitats classificades, etc.  . Aquest fet implicaria una gran inversió
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per  a  la  reforma  integral  de  l'edifici  i  la  necessitat  de  recol·locar  els  usuaris  i  els
treballadors mentre es dugués a terme la reforma.

La recent Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 26/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i
participació, incorpora la disposició addicional segona, del següent contingut:

Disposició addicional segona
Traspàs de centres i serveis municipals

18.Els municipis que hagin creat, hagin organitzat i gestionin centres o serveis públics
poden  proposar  al  consell  insular  corresponent  o  al  Govern  de  les  Illes  Balears
l’assumpció de la titularitat i la gestió del centre o servei de què es tracti, sempre que
considerin que l’abast d’aquests centres o serveis ultrapassen el seu sostre competencial
d’acord amb la normativa vigent,  en aplicació dels criteris d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera o dels principis de no-duplicitat de competències.

19.Per  traspassar  aquests  centres  i  serveis  públics  municipals,  l’ajuntament  ha  de
proposar al consell insular corresponent o al Govern de les Illes Balears la creació d’una
comissió mixta, amb l’acord previ del Ple en què es justifiquin els motius que fixa l’apartat
anterior.

20.Atesa la proposta de l’ajuntament, el consell insular, mitjançant un acord del Ple, o el
Govern de les Illes Balears, mitjançant un acord del Consell de Govern, pot rebutjar la
petició  de  l’ajuntament  o  prendre-la  en  consideració,  cas  en  què  ha  d’ordenar  la
constitució d’una comissió mixta amb la composició i les atribucions que s’esmenten en
els apartats següents.

21. La comissió mixta ha d’estar integrada paritàriament per vocals designats pel Govern
o  el  consell  que  correspongui  i  pel  Ple  de  l’ajuntament.  Aquesta  comissió  mixta  ha
d’establir les seves normes de funcionament.

22.Una vegada que la comissió mixta hagi arribat a un acord sobre les condicions de
l’assumpció de personal, béns i recursos econòmics, entre d’altres, ha d’elevar aquest
acord,  en  forma de proposta,  al  Govern  o  al  Ple  del  consell  corresponent  perquè  el
consideri. En cas que la comissió mixta no arribi a cap acord en el termini establert en el
moment  de  la  creació,  ha  d’elevar  a  l’òrgan  que  correspongui  la  finalització  del
procediment sense acord.

23.Abans que s’elevi a la consideració del Govern o del Ple del consell corresponent la
proposta de la comissió mixta esmentada en l’apartat anterior, aquesta ha de ser tramesa
a l’ajuntament afectat, perquè pugui pronunciar-se si l’accepta o la rebutja.

24.Si  l’ajuntament  en  qüestió  accepta  la  proposta  de  la  comissió  mixta  de  manera
expressa, quedarà expedita la via perquè el Govern de les Illes Balears,  o el  Ple del
consell insular, segons pertoqui, pugui adoptar finalment l’acord que faci efectiu el traspàs
dels centres i serveis de què es tracta. Si correspon al Govern pronunciar-s’hi, la proposta
de la comissió mixta, que ha de determinar la data d’efectivitat del traspàs, s’incorporarà a
l’ordenament jurídic mitjançant un decret, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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És objecte del present informe si arran d’aquesta nova disposició l’Ajuntament d’Inca pot
sol·licitar  que la  titularitat  i  la  gestió  del  servei  de  residència  permanent  de  persones
majors,  que  ve  prestant  mitjançant  l’Organisme  Autònom  Residència  Miquel  Mir,
l’assumeixi el Consell Insular de Mallorca, per considerar que actualment no entra dins
l’àmbit  de  competències  municipals  la  prestació  del  servei  especialitzat  d’atenció  a
persones majors dependents, i que, a més, hi concorre un dels dos requisits legalment
exigibles  o  tots  dos:  execució  simultània  amb  una  altra  administració  o  sostenibilitat
financera suficient per a la prestació del servei.

Vagi per endavant que l’interventor municipal ha emès informe, en el qual es conclou que
l’Ajuntament no pot garantir d’un finançament adequat i suficient al servei de la residència.

2. Segons el règim competencial actual, la prestació del servei especialitzat de residència
permanent per a persones majors dependents és una competència impròpia.

2.a) Des del punt de vista de la legislació estatal

En el nou règim introduït per la Llei 27/2013 (LRSAL) es distingeix entre competències
pròpies que són les atribuïdes per Llei, les delegades per una altra administració i les
impròpies,  que són aquelles que ja  es venien prestant  sense títol  competencial  clar  i
aquelles que han quedat fora de les competències pròpies com a conseqüència de la
modificació legislativa de la LRSAL.

Segons l’actual art. 7 de la LRBRL, modificat per la LRSAL, els ajuntaments sols podran
exercir  aquestes  competències  impròpies  quan  no  es  posi  en  risc  la  sostenibilitat
financera del  conjunt de la hisenda municipal i  no s’incorri  en execució simultània del
mateix servei públic amb una altra administració pública.

Cal dir que la Sentència del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de març, ha remodelat
el sistema competencial introduït per la LRSAL. Resumidament el que diu la Sentència és
que  mitjançant  la  LRSAL  no  es  poden  invadir  les  competències  de  les  comunitats
autònomes en matèria de règim local i, per tant, no resta prohibit (perquè la LRSAL no ho
prohibeix ni ho pot prohibir) que les comunitats autònomes mitjançant llei puguin atribuir
competències pròpies al municipi, però tenint en compte les limitacions imposades per la
LRSAL en els  apartats  3,  4  i  5  de l’art.  25 de la  LBRL,  de  respecte als  principis  de
sostenibilitat  financera,  no duplicitat  i  dotació  de recursos necessaris per assegurar la
suficiència financera de les entitats locals. És a dir, que les comunitats autònomes poden
atribuir competències pròpies, però la mateixa llei que les concedeixi haurà de valorar la
no-duplicitat de competències i, si l’Ajuntament no té sostenibilitat financera suficient per
poder prestar el servei, preveure la dotació de recursos necessaris.  

Per tant, els ajuntaments poden tenir competències pròpies per llei estatal o autonòmica
(amb les limitacions abans exposades), competències delegades i les impròpies.

Així doncs, cal primer clarificar a quin tipus de competència pertany la prestació del servei
de residència permanent de persones majors.

Abans de la Llei 27/2013 (LRSAL) el títol competencial dels ajuntaments en matèria de
serveis socials venia definit a l’art. 25.2 lletra K de la Llei 7/1985 (LRBRL), que atribuïa als
ajuntaments competències en matèria de “prestació de serveis socials i  de promoció i
reinserció social”.
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Després de la modificació introduïda per la LRSAL se suprimeix aquesta competència, i
l’únic títol competencial de què disposa l’Ajuntament en la matèria es conté a l’art. 25.2
lletra E de la LRBRL: ‘avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social’.

En atenció a això, des del punt de vista de legislació estatal estam davant un competència
impròpia. 

2.b) Des del punt de vista de la legislació autonòmica

Anem ara a analitzar la qüestió si, en vista de de la Sentència del Tribunal Constitucional,
existeix  legislació  autonòmica  que  atribueixi  la  dita  competència  com  a  pròpia  a  les
administracions  locals  i  si  aquesta  legislació  ha  previst  i  valorat  la  sostenibilitat  i
suficiència financera.

La llei  14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars,  en
matèria  de  Serveis  Socials  i  de  Seguretat  Social  estableix  en  el  seu  article  9  com
competències dels consells insulars:

a) La creació i el manteniment de centres d'atenció a persones grans que ofereixin places
residencials, per a estades temporals o permanents, en el marc d'una assistència integral
a beneficiaris del Sistema de Seguretat Social, per a autònoms i / o dependents.

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, defineix en el seu article 70 les competències pròpies dels consells insulars:

4. Serveis socials i assistència social, el desenvolupament comunitari i la integració i les
polítiques de protecció i atenció a les persones dependents, entre d’altres.

La Llei 4/2009, de serveis socials de les Illes Balears, defineix en el seu art. 17 els serveis
socials especialitzats:

1. Els serveis socials especialitzats s’organitzen atenent la tipologia de les necessitats,
per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització
tècnica o la disposició de recursos determinats.

2.  Els  serveis  socials  especialitzats  es  presten  per  mitjà  d’entitats,  centres,  serveis,
programes i recursos adreçats a persones i col·lectius que, d’acord amb llurs necessitats,
requereixen una atenció particularitzada.

L’article 18 defineix les funcions dels serveis socials especialitzats, que són, entre altres: 

c)  Oferir  un tractament especialitzat  a  les  persones en situació de  necessitat  que no
puguin atendre els serveis socials comunitaris corresponents o intervenir amb relació a
aquestes persones.
h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions específics.

Dins el títol de règim competencial organitzatiu, en el capítol primer, sobre competències
de  les  administracions  públiques,  l’art.  37  estableix  que  entre  les  competències  que
s’atribueixen als consells insulars està:
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f)  Desenvolupar  els  serveis  socials  especialitzats  d’acord  amb els  criteris  de  la  seva
programació i els establerts en la planificació general del Govern de les Illes Balears.

L’art. 38 descriu les competències dels municipis, entre les quals es troben:

a) Crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris dins el seu
municipi, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la cartera de
serveis socials i el pla estratègic corresponent, i els plans estratègics autonòmic i insular.
n) Facilitar la promoció i la creació dels centres i serveis que constitueixen l’àmbit propi
dels serveis socials especialitzats, en coordinació amb el consell insular corresponent,
d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.

Per altra banda, el Decret del Consell de Govern 66/2016, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen
principis generals per a les carteres insulars i locals, a l’apartat 2.5.6 del seu annex únic
defineix el servei residencial per a persones majors en situació de dependència com un
servei social especialitzat.

A més, el servei de residència permanent per a persones majors està inclòs com un servei
especialitzat a la pròpia Cartera Insular de serveis socials i dels serveis a menors i família
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca (BOIB núm. 87, de 18 de
juliol de 2017).

Veim, per tant, que des del punt de vista de la legislació autonòmica la prestació del servei
de  residència  permanent  per  a  persones  majors  dependents  és  una  competència
expressament atribuïda als consell insulars i no als municipis, els quals únicament poden
facilitar la promoció o la creació d’aquest servei, però no són competents per a la seva
prestació i gestió.

El règim competencial  introduït  per la LRSAL no permet fer interpretacions extensives
d’aquesta legislació autonòmica, sinó tot al contrari: el principi que du inserit la LRSAL
d’una  administració,  una  competència,  impossibilita  jurídicament  que  les  dues
administracions tinguin competències en la matèria, ja que en cas contrari es produiria
aquesta duplicitat que precisament vol evitar.

Però encara obviant l’anterior, suposant que hi hagués una atribució competencial vaga i
imprecisa, que no és el cas, la legislació autonòmica citada ha de ser reinterpretada tenint
en compte el nou règim introduït per la LRSAL; per tant, no és possible considerar com
atribuïda la referida competència per llei  si  també per llei  no garanteix la sostenibilitat
financera municipal en el cas que l’Ajuntament no disposi d’aquest equilibri financer per
mitjans propis (apartats 3, 4 i 5 de l’art. 25 LRBRL amb la nova redacció de la LRSAL),
com adverteix el Tribunal Constitucional a la Sentència citada de 41/2016, de 3 de març.

Així doncs, no existeix una legislació autonòmica que atribueixi als ajuntaments aquesta
competència com a pròpia. En conseqüència, podem afirmar que la competència per a la
prestació i gestió d’un servei d’atenció a persones majors dependents és una competència
impròpia per a l’Ajuntament.

Davant l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL), el Consell de
Govern va dictar el Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, amb la finalitat de conduir els
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ajuntaments  per  un  mateix  règim  transitori  i  també,  en  certa  manera,  desactivar
temporalment  els  efectes  més  trasbalsadors  de  la  Llei,  especialment  en  tot  allò  que
concernia a les competències impròpies municipals. Aquest Decret llei va ser objecte de la
Resolució de 30 d’abril de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local,  en  la  qual  es  va  publicar  l’acord  de  la  Comisión  Bilateral  de  Cooperación
Administración General del Estado – Comunidad Autònoma de Illes Balears.

Però ara amb l’entrada en vigor de la disposició addicional segona de la Llei 3/2017 queda
trastocat el règim del Decret llei 2/2014, quant que per sobre de les seves previsions es
permet sol·licitar al Consell o al Govern l’assumpció de determinats serveis que superen
les competències municipals, sota les condicions que es disposen en el precepte.

3. Possibilitat que té l’Ajuntament d’acollir-se a la disposició addicional segona de la Llei
2/2017, de 7 de juliol

En efecte, la modificació legislativa que ara ens ocupa ha vingut a donar una solució més
realista i conciliadora amb la LRSAL quant a l’exercici de competències impròpies que,
sobrepassant  el  sostre  competencial  dels  ajuntaments,  posen  en  risc  la  sostenibilitat
financera  o,  sense  posar-la  en  risc,  infringeixen  el  principi  de  no-duplicitat  de
competències.

Talment com hem vist, la prestació del servei especialitzat de residència permanent per a
persones  majors  dependents  està  fora  de  les  competències  municipals,  per  tant,  es
compleix  amb  el  primer  requisit,  imprescindible  per  poder  sol·licitar  l’aplicació  del
procediment de la disposició addicional segona de la Llei  3/2017. Ara falta veure si hi
concorre qualsevol dels altres dos requisits, o tots dos, per poder accedir al procediment
de traspàs: falta de sostenibilitat financera o duplicitat de competències.

Pel que fa a la qüestió de la duplicitat, al meu entendre al estar atribuïda la competència
de forma expressa  al  Consell  Insular,  com hem vist,  el  qual  la  ve  exercint  de  forma
efectiva, es produiria aquesta duplicitat si també l’Ajuntament l’exercís. 

De totes formes aquesta qüestió deixa de tenir importància en aquest cas, ja que concorre
sense discussió a l’altre requisit, segons l’informe emès per part de l’interventor municipal
al qual ens remetem.

Conclusions

A la vista de tot allò que s’ha exposat, el funcionari informant conclou:

1. La prestació d’un servei especialitzat de residència permanent per a persones majors
dependents,  com  el  que  es  pretén  després  de  la  reforma  integral  obligatòria  de  la
Residència  Miquel  Mir,  és  una  competència  impròpia  dels  ajuntaments  i  atribuïda
expressament als consells insulars.

2. La sostenibilitat financera municipal actual i futura a causa de les altes exigències de la
prestació d'un servei d'aquestes característiques, no està garantida, sinó ben al contrari.

3.  Es del  meu parer que si  l’Ajuntament exerceix aquesta competència es pot produir
duplicitat de competències.
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4.  En  conseqüència,  la  prestació  d’aquest  servei  reuneix  els  requisits  legals  de  la
disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol, perquè l’Ajuntament d’Inca
pugui instar el procediment previst en aquesta disposició amb la finalitat que el Consell
Insular l’assumeixi, per la qual cosa el funcionari que subscriu emet informe favorable que
per  part  de  l’Ajuntament  es  proposi  al  Consell  Insular  de  Mallorca  la  creació  d’una
comissió  mixta  amb  aquesta  finalitat,  segons  preveu  l’apartat  segon  de  la  disposició
addicional. Inca, 17 de juliol de 2017. El secretari accidental. Guillermo Corró Truyol’

En conseqüència per part d’aquest Batlia es considera adient que, estant dins el supòsit
de la disposició addicional segona de la Llei 3/2017 de 7 de juliol, es adient els interessos
municipals  sol·licitar  al  Consell  l’assumpció  de  la  titularitat  i  gestió  del  servei,  en
conseqüència  es  sotmeten  a  la  consideració  del  Ple  de  l’Ajuntament  les  següents
PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.- ACORDAR que el servei de residencia permanent de persones majors que
presta  l’Ajuntament  d’Inca,  mitjançant  el  organisme  autònom  Residència  Miquel  Mir,
reuneix els requisits del apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 3/207 de 7
de juliol.

SEGON.- SOL·LICITAR al Consell Insular l’inici del procediment per a l’assumpció de la la
titularitat i gestió del servei esmentat i, en conseqüència, SOL·LICITAR la creació d’una
comissió mixta de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de la disposició addicional
segona de la Llei 3/2017. 

TERCERA.- TRANSMETRE aquests acords, junt amb els informes tècnics, al Consell de
Mallorca."

Durant la intervenció del Sr. García el Sr. Torres i el Sr. Ferrà s’absenten de la sala.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per sol·licitar al
Consell de Mallorca l’assumpció de la titularitat i la gestió del servei de la Residència Miquel
Mir.

12.PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES BASES DEL PREMI DIJOUS BO
2017

Atès que la  proposta  no ha estat  dictaminada per  cap comissió,  cal  aprovar  la  seva
inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació  de  la  qual  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (19).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar les bases del Premi Dijous Bo
2017, de data 20 de juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

«PROPOSTA DE BATLIA AMB REFERÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI 
DIJOUS BO 2017
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Vista la proposta de bases que han de regir la convocatòria del Premi Dijous Bo 2017 per 
distingir aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol 
nacionalitat que, des de diversos camps, hagin duit a terme una activitat en benefici de la 
societat inquera, o hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la
ciutat d’Inca; d’acord amb el Reglament de protocol, honors, distincions i premis de 
l'Ajuntament d'Inca;

Aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament d’Inca en ple l’adopció dels següents acords:

1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del Premi Dijous Bo 2017, del 
següent contingut textual:

“BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2017

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del Premi Dijous Bo 2017  amb la finalitat
d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de
qualsevol  nacionalitat,  com  a  reconeixement  exprés  per  la  seva  contribució  a  la
salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el
civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

Amb aquest  objectiu,  el  Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca el  Premi Dijous Bo 2017,
d’acord amb les bases següents:

1. SECCIONS

El  Premi  Dijous  Bo  tendrà  una  única  denominació  i  podrà  concedir-se  a  aquelles
persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des
de diversos camps, hagin duit a terme una activitat en benefici de la societat inquera, o
hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca.

Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns.

2. BENEFICIARIS

Podran ser  beneficiàries del  Premi  que es regulen en aquest  reglament  les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat,  que reuneixin els
requisits que exigeixin les bases de la convocatòria del Premi Dijous Bo. Les persones
beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes de candidatures hauran de presentar-se mitjançant instància acompanyada
de la documentació següent:
- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.
-  Curriculum  vitae del  candidat  o  candidata  proposada,  o  memòria  d'activitats,  quan
aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient,
a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.
-  Cada candidatura  ha d'anar  acompanyada d'un  mínim de 10 signatures de li  donin
suport. 
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4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES

El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 6 d'octubre de 2017. Les propostes
s’han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi
seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la
data d’emissió no és posterior a dia 6 d'octubre de 2017.

5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La  Comissió  Informativa  de  Cultura  és  l’encarregada  de  resoldre  les  propostes  de
candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. 
El  Consell  Municipal  de  Cultura,  òrgan  consultiu  de  l’Ajuntament  d’Inca,  emetrà  una
proposta de concessió de Premi Dijous Bo 2017, la qual resultarà del següent sistema de
votació:

1. Prèviament a la votació cada una de les candidatures podrà ser defensada davant els
membres del Consell  Municipal  de Cultura (CMC) per la persona que n'hagi  fet  la
proposta o per la persona en qui aquesta delegui.

2. Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.
3. S'establirà una primera volta de votacions on totes les candidatures seran votades de

manera  individual.  Passaran  a  la  següent  ronda  les  propostes  que  obtenguin  la
majoria absoluta dels vots afirmatius dels membres presents a la reunió.

4. En cas de quedi seleccionada més d'una proposta tindrà lloc una segona votació en la
qual es decidirà si les propostes que han passat a segona volta poden rebre el premi o
si es continua amb la votació per a una següent tria. El resultat haurà d'obtenir la
majoria simple dels vots presents.

5. I  així  successivament fins al  resultat  final  que decidiran els membres presents del
CMC.

6. De cara al  resultat final seran els mateixos membres del CMC els qui decidiran la
quantitat de premiats de cada any.

Un cop decidida la proposta, el Consell Municipal l'elevarà a la Comissió Informativa de
Cultura, la qual realitzarà la proposta de concessió del Premi Dijous Bo 2017 i l'elevarà a
la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.
Per  a la  seva concessió,  el  Premi  Dijous Bo requerirà  acord plenari  de la  corporació
municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple. 

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo
i el premiat o premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.

La  Comissió  Informativa  de Cultura  resoldrà  tots  aquells  aspectes  que no contemplin
aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.

6. CONTINGUT DEL PREMI

El  Premi  Dijous  Bo  no  tendrà  dotació  econòmica  i  consistirà  en  una  peça  artística
acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES
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La participació a la convocatòria del  Premi Dijous Bo 2017 suposa la total  acceptació
d’aquestes bases.”

Durant el debat el Sr. Ferrà s’incorpora a la sessió i la Sra. Osés i la Sra. Sabater se
n’absenten.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar les
bases del Premi Dijous Bo 2017.

13.PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES BASES DE SUBVENCIONS A LES
AMIPA

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a
l’ordre del dia mitjançant votació de la qual n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar les bases de subvencions a les
AMIPA, de data 24 de juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

"PROPOSTA DE BATLIA EN RELACIÓ AMB L'APROVACIÓ DE LES BASES DE LES
AMIPA

Vista la  Providència de Batlia  de data 13 de juliol  de 2017 i  de conformitat  amb allò
establert en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents

ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal pel 2017 que contempla crèdit pressupostari per la línia de
subvenció que a continuació es descriu:

1.Denominació: AMIPA
2.Òrgans competents: Ple i Junta de Govern
3.Sector  a  què  es  dirigeixen  els  ajuts:  AMIPA de  centres  públics  d’educació  infantil  i
primària d’Inca (CEIPS)
4.Objectius  i  efectes  pretesos:  regular  la  col·laboració  de  l’Ajuntament  d’Inca amb les
AMIPA  dels  CEIP  d’Inca,  que  realitzen  projectes  estables  d’activitats  extraescolars
d’interès social.
5.Terminis necessaris per a la seva consecució: 1 de gener a 31 d’octubre de 2017
6.Fonts de finançament: Recursos propis.

Considerant  acord plenari  de data 31 de març de 2016 es va acordar  l’aprovació de
l’Ordenança General de Subvencions. L’esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a definitiu en data
26 de maig de 2016.

Amb data 19 de juliol es va incorporar a l’expedient el corresponent certificat d’existència
de crèdit (RC) per import de 6.000 euros de la partida pressupostària 000.320.48909/01
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del  pressupost  per  a  l’exercici  2017,  practicant-se  l’oportuna  retenció  de  crèdit  a
l'esmentada partida.

S’acompanya  a  aquesta  proposta  el  corresponent  projecte  de  convocatòria  de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint la mateixa totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions,
en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).

D’acord amb l’establert per l’article 9.4.e) de la Llei General de Subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l’aprovació de la despesa per òrgan competent per
a  això,  que  s’haurà  d’efectuar  amb  caràcter  previ  a  la  convocatòria,  d’acord  amb  el
disposat a l’article 34.1 de la Llei General de Subvencions, en relació amb l’article 214.2
del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Segons la Disposició Addicional 13a de la Llei General de Subvencions, la competència
per exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i
els  organismes públics  d’elles  dependents  correspondrà  als  òrgans o  funcionaris  que
tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions,
que es referixen els articles 215 i següents del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

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

D’acord amb l’establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei General
de Subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de Bases de Règim Local, això
com l’article 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions, correspon a l’Ajuntament en
Ple previ Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda l’aprovació de la despesa.

Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l’aprovació (A) de la despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d’AMIPA per import de 6.000,00
euros, amb càrrec a la partida 000.320.48909/01 del Pressupost Municipal per a l’exercici
2017, practicant-se així mateix el corresponent document comptable.

Vist l’informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipals.

Vista la fiscalització favorable de l'Interventor municipal. 

Per la qual cosa, d’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 
comú, en relació amb l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

Aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament d’Inca en ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS
Primer.-  Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions
d’AMIPAS.

Segon.- Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d’aquesta proposta.
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Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa (A) per import de 6.000 euros de la partida
pressupostària  000.320.48909/01  del  pressupost  per  a  l’exercici  2017,  practicant-se
l’oportuna autorització i disposició del crèdit a l’esmentada partida.

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

Inca 24 de juliol de 2017, El Batle, Virgilio Moreno Sarrió

BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  DE
SUBVENCIONS  A  ASSOCIACIONS  DE  MARES  I  PARES  D'ALUMNES
CORRESPONENTS  A  CENTRES  EDUCATIUS  PÚBLICS  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I
PRIMÀRIA D'INCA

1. Finalitat
L'Ajuntament  d'Inca,  amb  la  finalitat  de  potenciar  l'interès  social  que  els  projectes
d'activitats extraescolars desenvolupats als centres educatius públics d'educació infantil i
primària generen, crea aquesta línia d'ajuts per impulsar mesures de conciliació familiar-
laboral.

2. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la
concessió  de  subvencions  a  associacions  de  mares  i  pares  d'alumnes  (AMIPAS),  de
centres  públics  d'educació  infantil  i  primària(CEIPS)  del  municipi  d'Inca,  que  realitzin
projectes estables d'activitats extraescolars d'interès social.

Les  activitats  subvencionades  han  de  desenvolupar-se  al  llarg  dels  cursos  escolars
2016/2017 i 2017/2018, i s'han de realitzar dins del període comprès entre el dia 1 de
gener de 2017 i el dia 31 d’octubre de 2017

3. Entitats beneficiàries
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les AMIPAS de centres públics
d'educació infantil i primària del municipi d'Inca que compleixin els requisits següents:

1. Estar legalment constituïdes.
2. Estar degudament inscrites al Cens d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de

la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears.
3. Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
4. Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca. 
5. No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix projecte

d’actuacions.
6. Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
7. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se

sotmeses a cap procediment  de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.

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

4. Naturalesa de la subvenció
Les  subvencions  d’aquesta  convocatòria  són  de  caràcter  voluntari,  excepcional  i
anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes
a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
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Així  mateix,  són compatibles amb altres ajudes,  subvencions que pugui  rebre l’entitat
beneficiària pel mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes
no superi el cost del concepte subvencionat.

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

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

5. Dotació pressupostària
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
de l’exercici 2017, a la partida pressupostària 2017/000/320/48909/01, per un import de
6.000,00 euros.

6. Sol·licitud i documentació
Les entitats interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o
estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de
presentar la següent documentació:

 Sol·licitud de la subvenció (annex 1).

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

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

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

 Fotocòpia compulsada dels Estatuts de l’entitat o documentació que acrediti que
està legalment constituïda i registrada. 

 Certificat emès per l’òrgan competent, en què s’acrediti la inscripció de l’entitat al
Cens d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la Conselleria d'Educació del
Govern de les Illes Balears.

 Dades de l’entitat, dades bancàries i dades de la persona representant (annex 2).

 Projecte de l’acció (annex 3).

 Pressupost de l’acció (annex 4). 

 Declaració jurada de la persona responsable de l’entitat en la qual es manifestin els
imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions
públiques com privades (Annex 5)

 Declaració  responsable  de  no  estar  incurs/a  en  les  prohibicions  per  obtenir  la
condició de beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 6).

 Declaració  responsable  de  no  comptar  amb personal  assalariat  (annex  7).  Cal
presentar-la només en cas de no comptar amb personal.

 Certificat  expedit  pel  Secretari  de  l’Associació  indicant  el  número  d’associats,  i
quotes que s’abonen si és el cas.
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7. Despeses subvencionables i import
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general
de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:

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

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

 Que no superin el valor de mercat.

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

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

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

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

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

 Les despeses de tributs, llevat que el beneficiari els aboni efectivament.
 Les despeses d'avituallament, dinars i sopars d'inauguracions, cloendes, i altres.
 Els premis en metàl·lic.
 Els monitors i altres recursos per a la realització d'activitats dins l'horari escolar.
 Escoles d'estiu i vacances.
 Les sortides fora del municipi o l'illa (autocars, altres desplaçaments, etc).
 Les activitats de caràcter festiu.
 La revista escolar.

8. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia
La  concessió  de  les  subvencions  d’aquesta  convocatòria  es  regeix  pels  principis  de
publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Les  subvencions  s’atorgaran  a  aquells  sol·licitants  que  acreditin  les  seves  activitats
extraescolars continuades durant els curs escolar, un cop aplicats els criteris objectius
determinats a continuació.

Amb caràcter  general,  per  a  la  valoració  de  les sol·licituds presentades es tendrà en
compte  la  fonamentació,  l'oportunitat  i  la  viabilitat  del  projecte,  la  coherència  de
l’estructura  interna,  el  nivell  de  concreció  de  les  activitats  descrites,  així  com  la
incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació
amb les activitats degudament justificades en aplicació d'allò previst anteriorment

La valoració  tendrà  un màxim de 30 punts.  Els  projectes i/o  accions subvencionades
caldrà que obtenguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per ser estimats.

Aquesta puntuació es distribuirà segons els següents criteris generals:

 La identificació i justificació de la necessitats social del projecte (mesures tendents
a impulsar la conciliació familiar-laboral): fins a un màxim de 5 punts.

 La compensació  de  les desigualtats  socioeconòmiques dels  alumnes:  fins  a  un
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màxim de 5 punts.
 El foment de l'educació en valors, la convivència escolar, la tolerància i el respecte

a la diversitat: fins a un màxim de 5 punts.
 Combatre els estereotips sexistes i els rols tradicionals de gènere: fins a un màxim

de 5 punts.
 Fomentar el coneixement i la integració de la nostra cultura: fins a un màxim de 5

punts.
 Altres  circumstàncies  de caràcter  tècnic  i/o  cultural  acreditades  per  les  entitats

sol·licitants,  no  incloses  als  apartats  anteriors,  que  puguin  ser  considerades
motivadament per la Comissió Avaluadora: fins a un màxim de 5 punts.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació
amb els punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació d'allò previst anteriorment.
Cada punt tendrà un valor de 100 euros.

En  cap  cas  l’import  de  la  subvenció  pot  ser  de  tal  quantia  que,  aïlladament  o  en
concurrència amb altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’ens públics o
privats, superi el 100 % del cost total del projecte d’activitats que s’ha duit a terme per
l’entitat beneficiària.

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

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

El  model  normalitzat  de  la  sol·licitud  i  la  resta  de  documents  annexos  es  troben  a
disposició  de  les  persones  interessades  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  d’Inca
www.incaciutat.com

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al  batle  de l’Ajuntament d’Inca,  i  s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’especifica al punt 6 d’aquestes bases, en
el Registre General Municipal o a través de qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
admistracions públiques. 

El termini de presentació de sol·licituds és de deu (10) dies hàbils comptadors a partir del
següent a la publicació de les bases d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Finalitza a les 14 hores.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Inca així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com 

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

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

Tots  els  acords  del  procediment  es  publicaran  al  tauler  d’anuncis  electrònic  de
l’Ajuntament, a la pàgina web www.incaciutat.com.

10.1. Iniciació
El  procediment  de  concessió  de  subvencions  s’iniciarà  d’ofici,  mitjançant  l’aprovació
simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran
publicades  en  el  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  (BOIB),  al  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com 
 
La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
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general de subvencions.

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

10.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria
d’Educació.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin
exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió
serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor se n’acordi
un altre.
b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats
de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

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

President:
 El regidor delegat de Batlia d’Educació o persona en qui delegui.

Vocals:
 La tècnica de l'Àrea d'Educació o persona en qui delegui.

 El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària:  auxiliar  administratiu/iva  de l'Àrea d'Educació  (amb veu,  però  sense
vot).

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

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

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució provisional,  degudament motivada, i  la notificarà a les persones
interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10)
dies hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que
acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració, en cas de no haver atorgat el
consentiment a l’Ajuntament d’Inca per a la consulta telemàtica de les dades relatives a
estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la segurerat social.

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

Excepcionalment  es podrà dur  a  terme el  prorrateig,  entre les entitats  sol·licitants,  de
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l’import global màxim destinat a subvenció. 

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

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb allò establert en
aquestes bases i convocatòria, es notificarà a les persones interessades que hagin estat
proposades com a beneficiàries a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies
hàbils comuniquin la seva acceptació.

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

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

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

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

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

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

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

a)  Complir  l’objectiu,  executar el  projecte,  realitzar  l’activitat  o  adoptar  el
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així
com la  realització  de l’activitat  i  el  compliment  de la  finalitat  que determinen la
concessió de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent,
així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà
d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.
e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
seguretat social, en cas de no haver atorgat el consentiment a l’Ajuntament d’Inca
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per ala consulta telemàtica d’aquestes dades.
f)  Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  altres  documents
degudament  auditats  en els  termes exigits  per  la  legislació  mercantil  i  sectorial
aplicable al beneficiari/ària.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i
control.
h)  Adoptar  les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del  caràcter
públic  del  finançament  de  programes,  activitats,  inversions  o  actuacions  de
qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.
i) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de
reintegrament.

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

13. Justificació i pagament
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza el dia 15 de novembre de
2017.

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

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

a)  Una  memòria  de  l’actuació  realitzada  justificativa  del  compliment  de  les
condicions imposades en la  concessió de la  subvenció,  amb els  objectius i  les
activitats  realitzades,  els  resultats  obtinguts,  la  temporalització,  els  mitjans  de
difusió  utilitzats,  l’avaluació  i  qualsevol  altre  aspecte  que  pugui  resultar  adient
(annex 16).
b)  Una  memòria  econòmica  justificativa  del  cost  del  projecte  de  les  activitats
realitzades, que contindrà:

 El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 8).
 El compte justificatiu de la subvenció:  resum de despeses i  ingressos

realitzats (annex 9).
 La decalració jurada de comptar amb personal assalariat al seu càrrec

(annex 10), si és el cas.
 La declaració  jurada  de  no comptar  amb més ingressos dels  que es

computen en el compte justificatiu (annex 11).
 El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin

el  número assignat  a  cada una,  la  data  d’emissió,  la  identificació  del
creditor, el concepte a què correspon, el seu valor i la data de pagament
(annex 12).

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

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

 Memòria del projecte (annex 14).
 Una  còpia  del  material  divulgatiu,  programes  de  mà,  cartells,  altres
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publicacions,  dossier  de  premsa,  fotografies,  etc.,  utilitzats  al  projecte
d’activitats.

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

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

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

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

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

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

 Número de la factura.
 Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment

clar.
 Import,  desglossant  la  part  que correspon a l'IVA,  si  procedeix.  Si

l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

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

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

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

14. Revocació i reintegrament

14.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són  causes  d’anul·labilitat  de  la  resolució  de  la  concessió  la  resta  d'infraccions  de
l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la
Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Quan  concorri  algun  dels  supòsits  indicats  en  els  articles  anteriors,  l’òrgan  atorgant
procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior
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impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

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

a)  Obtenció  de  la  subvenció  falsejant  les  condicions  requerides  per  a  això  o
ocultant  aquelles  que,  d'haver-se  conegut,  haguessin  impedit  l’obtenció  de  la
subvenció.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes
establerts  per  l’Ordenança  i  per  les  bases reguladores o  la  convocatòria  de  la
subvenció.
d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les
bases reguladores.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o
de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la
utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la
regularitat  de  les  activitats  subvencionades,  o  la  concurrència  de  subvencions,
ajudes,  ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,  procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
f)  Incompliment  de  les  obligacions  imposades  per  l’Administració  a  les  entitats
col·laboradores i  beneficiaris,  així  com dels compromisos assumits  per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a
la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la
subvenció.
g)  Incompliment  de  les  obligacions  imposades per  l’Administració  a  les  entitats
col·laboradores i  beneficiaris,  així  com dels compromisos assumits  per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es
derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el
compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o
la  concurrència  de subvencions,  ajudes,  ingressos o recursos per  a  la  mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
i) La resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

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

14.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà
d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers
incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi
un altre.
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14.4. Procediment de reintegrament
El  procediment  per  exigir  el  reintegrament  de  les  subvencions  tendrà  caràcter
administratiu  i,  com a tal,  es  regirà  per  les disposicions generals  sobre  procediments
administratius contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

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

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

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.
c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim
per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

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

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

16. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006,
aprovat el 21 de juliol; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; el Reglament de serveis de les corporacions locals de
17 de juny de 1955; el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca; les bases d’execució del Pressupost municipal per a
2017; i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de
normativa que sigui d’aplicació.

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

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

18. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades
seran  incloses  en  un  fitxer  propietat  de  l’Ajuntament  d’Inca,  amb  la  finalitat  única  i
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en
aquesta convocatòria  de la Regidoria delegada de Batlia  d’Educació,  d’acord amb els
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principis de seguretat i  confidencialitat  de les dades que la normativa de protecció de
dades estableix.
Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

Durant  la intervenció de la Sra.  Tarragó,  el  Sr. Torres,  la  Sra. Osés i  la Sra.  Sabater
s’incorporen a la sessió. 

La Sra. Tarragó adverteix d’uns errors materials presents a la proposta presentada que
són els següents:

-  En  el  tercer  paràgraf  de  la  proposta  on  diu  «es  va  incorporar  a  l’expedient  el
corresponent certificat d’existència de crèdit (RC) per import de 3.000 euros», ha de dir
«es va incorporar a l’expedient el corresponent certificat d’existència de crèdit (RC) per
import de 6.000 euros»

- En la pàgina 9 de les bases en el punt 13.- Justificació i pagament, on diu «El termini de
justificació de la subvenció concedida finalitza el dia 15 de novembre de 2016», ha de dir
«El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza el dia 15 de novembre de
2017».

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Proposta amb les rectificacions dels erros materials detectats 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) abstencions del grup municipal Partit
Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar les
bases de subvencions de les AMIPA. 

14.  PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES BASES DE SUBVENCIONS DE
LLIBRES DE TEXT

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a
l’ordre del dia mitjançant votació de la qual n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar les bases de subvencions de
llibres de text, de data 24 de juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

"PROPOSTA DE BATLIA PER L'APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIONS DE
LLIBRES DE TEXT 

Vista  la  Providència  e  Batlia  de  data  13  de  juliol  de  2017  i  de  conformitat  amb allò
establert en la Llei General de Subvencions, 38/2003 i examinats els següents,

ANTECEDENTS

Vist el Pressupost municipal pel 2017 que contempla crèdit pressupostari per la línia de
subvenció que a continuació es descriu:

57



7.Denominació: LLIBRES DE TEXT
8.Òrgans competents: Ple i Junta de Govern
9.Sector a què es dirigeixen els ajuts: Famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria.
10.Objectius i efectes pretesos: col·laborar amb les famílies d’Inca que presentin dificultats
econòmiques  per  fer  front  a  la  despesa  que  suposen  els  llibres  de  text  o  material
substitutori.
11.Terminis necessaris per a la seva consecució: 1 de juny a 31 d’octubre de 2017
12.Fonts de finançament: Recursos propis.

Considerant  acord plenari  de data 31 de març de 2016 es va acordar  l’aprovació de
l’Ordenança General de Subvencions. L’esmentada  Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a definitiu en data
26 de maig de 2016.

Amb data 19 de juliol es va incorporar a l’expedient el corresponent certificat d’existència
de crèdit (RC) per import de 60.000 euros de la partida pressupostària 000.320.48908/01
del  pressupost  per  a  l’exercici  2017,  practicant-se  l’oportuna  retenció  de  crèdit  a
l'esmentada partida.

S’acompanya  a  aquesta  proposta  el  corresponent  projecte  de  convocatòria  de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint la mateixa totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions,
en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).

D’acord amb l’establert per l’article 9.4.e) de la Llei General de Subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l’aprovació de la despesa per òrgan competent per
a  això,  que  s’haurà  d’efectuar  amb  caràcter  previ  a  la  convocatòria,  d’acord  amb  el
disposat a l’article 34.1 de la Llei General de Subvencions, en relació amb l’article 214.2
del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Segons la Disposició Addicional 13a de la Llei General de Subvencions, la competència
per exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i
els  organismes públics  d’elles  dependents  correspondrà  als  òrgans o  funcionaris  que
tinguin atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions,
que es referixen els articles 215 i següents del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

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

D’acord amb l’establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei General
de Subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de Bases de Règim Local, això
com l’article 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions, correspon a l’Ajuntament en
Ple previ Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda l’aprovació de la despesa.

Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l’aprovació (A) de la despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de LLIBRES DE TEXT per import
de 60.000,00 euros, amb càrrec a la partida 000.320.48908/01 del Pressupost Municipal
per a l’exercici 2017, practicant-se així mateix el corresponent document comptable.
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Vist l’informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipals.

Vista la fiscalització favorable de la Interventora actual.

Per la qual cosa, d’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú, en relació amb l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

 Aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament d’Inca en ple l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions de
LLIBRES DE TEXT.

Segon.- Aprovar la convocatòria de la línia de subvenciona objecte d’aquesta proposta.

Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa (A) per import de 60.000 euros de la partida
pressupostària  000.320.48908/01  del  pressupost  per  a  l’exercici  2017,  practicant-se
l’oportuna autorització i disposició del crèdit a l’esmentada partida.

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

BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  DE
SUBVENCIONS  EN  RÈGIM  DE  CONCURRÈNCIA  COMPETITIVA A  LES  FAMÍLIES
D'INCA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O MATERIAL SUBSTITUTORI
CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2017/2018

1. Finalitat
L’Ajuntament  d’Inca,  amb la  finalitat  d'avançar  cap  a  la  consecució  de  l'ensenyament
escolar obligatori gratuït i per tal de contribuir a no privar cap infant del municipi d'accedir
al sistema educatiu per motius econòmics, crea aquesta línia d’ajuts.

2. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la
concessió de subvencions a les famílies d'Inca amb fills en edat escolar obligatòria que
presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text
o material substitutori.

S’entén per material substitutori el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i
altres materials que substitueixen els llibres de text. El software educatiu tendrà també la
consideració de material substitutori quan sigui utilitzat per a aquest fi

Els llibres de text o material  substitutori  han de correspondre a alumnes matriculats a
centres escolars d'Inca, a nivells obligatoris d'ensenyament i al curs 2017/2018.

Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la reutilització
dels llibres de text.
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3. Entitats beneficiàries / destinataris o beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les famílies d'Inca amb fills en edat escolar
obligatòria.

Sol·licitaran la  subvenció  el  pare,  la  mare  o  el  tutor  legal  empadronat/ada  a  Inca  en
representació de l'alumne/a, que compleixin els requisits següents:

1. Estar empadronats/ades al  municipi  d’Inca, amb una antiguitat mínima d'un any
anterior  a  la  sol·licitud, amb  l’excepció  d’aquells  alumnes  que  hagin  estat
escolaritzats d’ofici a un centre concertat.

2. Haver  realitzat  l’adquisició  dels  llibres  de text  o  material  substitutori   dintre  del
període comprès entre el dia 1 de juny de 2017 i el dia 31 d’octubre de 2017.

3. Estar matriculats els alumnes a centres escolars ubicats al municipi d’Inca. 
4. No ser alumnes repetidors del curs per al qual se sol·licita l'ajut, amb excepció dels

casos en els quals hagin variat els llibres de text o material substitutori.
5. Comprometre's a reutilitzar els llibres de text pels quals siguin becats: si el centre

escolar on estan matriculats  els alumnes,  o l’AMIPA, compta amb programa de
reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran en el mateix centre en acabar el curs. 

6. Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
7. No  haver  sol·licitat  i/o  rebut  subvenció  de  l’Ajuntament  d’Inca  per  al  mateix

concepte.
8. Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
9. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se

sotmeses a cap procediment  de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.

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

4. Naturalesa de la subvenció
Les  subvencions  d’aquesta  convocatòria  són  de  caràcter  voluntari,  excepcional  i
anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes
a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

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

El  fet  de  rebre  una  subvenció  implica  l’obligatorietat  de  dur  a  terme  el  concepte
subvencionat.

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

5. Dotació pressupostària
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
de  l’exercici  2017,  a  la  partida  pressupostària  2017/000/320/48908,  per  un  import  de
60.000 euros.

6. Sol·licitud i documentació
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Les famílies interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o
estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de
presentar la següent documentació:

a) Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció.

b) Fotocòpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document 
que acrediti la representativitat en què actua.

c) Certificat original de dades bancàries del sol·licitant o de la persona representant. 

d) Fotocòpia compulsada del Llibre de família o certificat de naixement, on es pugui
identificar el/la menor i els seus progenitors.

e) En  cas  de  fills  discapacitats,fotocòpia  compulsada  del  document  original  oficial
acreditatiu.

f) En cas de separació dels pares, cal presentar la sentència judicial i el règim de 
manutenció. 

g) Certificat/llistat  oficial  del  centre  educatiu  que acrediti  que els  alumnes  utilitzen
material escolar lectiu substitutori dels llibres de text, detallant en què consisteix el
material  substitutori  (nombre  d'unitats,  títols  o  qualsevol  altra  referència  que
possibiliti  identificar  el  material  i  el  seu  nombre  a  la  factura  i  justificants  de
despesa).

h) Factures oficials dels llibres o material substitutori adquirit (pagades o degudament
justificades)

i) Annex 2 - Declaració jurada.

j) Annex 3 – Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes, si és
el cas.

7. Determinació de la unitat familiar
A l'efecte d’aquesta convocatòria, es considera que conformen la unitat familiar:
 

 Els pares i, si s’escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del
menor, no separats legalment. 

 Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats. 
 Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o incapacitats

judicialment. 
 Els fills fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a

31 de desembre de l’any immediatament anterior. 
 Els ascendents dels pares que justifiquen la residència en el mateix domicili que els

anteriors a 31 de desembre de l’any immediatament anterior. 

Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà constituïda pel pare, la
mare i tots els fills i  ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els requisits de
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l’apartat anterior. En cas que no existeixi convivència s’haurà d’acreditar documentalment,
mitjançant certificat de convivència. 

En  cas  de separació  o  divorci  no  es  considerarà  membre computable  aquell  que  no
convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tendrà consideració de
membre computable la nova parella o persona unida per anàloga relació i, per tant, les
seves rendes s’inclouran dins el còmput de la renda familiar.

La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera: 

 En la separació de fet s’haurà de presentar un document justificant d’interposició de
demanda, o altres documents que avalin aquesta situació.

 Si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència judicial o el
conveni regulador al qual consti el familiar que té la custòdia del menor. 

 A l'efecte de càlcul de renda computaran per dos els fills de la unitat familiar amb
una discapacitat igual o superior al 33 per cent, situació que s’haurà d’acreditar
fefaentment. 

8. Renda familiar
La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres de la unitat
familiar computables que hagin generat ingressos. Es calcularà atenent a la suma dels
ingressos familiars provinents de: rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari,
rendiments del capital immobiliari, guanys i pèrdues patrimonials i activitats econòmiques,
de la declaració d'IRPF de l’any 2016. 

9. Despeses subvencionables i import
D’acord amb allò establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003,
general de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:

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

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

3. Que no superin el valor de mercat.

No formen part de les despeses subvencionables ni del pressupost del projecte:

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

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

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

4. Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni
els imposts personals sobre la renda.
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5. El material fungible, agendes i altre material que no es consideri llibres de text.
6. En els casos de material substitutori dels llibres de text, tot aquell material no inclòs

al certificat/llistat oficial emès pel centre educatiu. 

10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia
La  concessió  de  les  subvencions  d’aquesta  convocatòria  es  regeix  pels  principis  de
publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

L’import màxim de la subvenció serà de 180 € per alumne/a sol·licitant.

Per a la concessió de les beques o ajudes s’aplicarà la següent fórmula:

Salari mínim interprofessional de l’any anterior a la sol·licitud (2016 = 9.172,80 € anuals)
multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar, aquesta quantitat no ha de ser
superior a la renda familiar, és a dir:

N. de membres de la unitat familiar Renda màxima
2 18.345,60 €
3 27.518,40 €
4 36.691,20 €
5 45.864,00 €
6 55.036,80 €
7 59.623,20 €
8 64.209,60 €
9 68.796,00 €

A partir del sisè membre s'aplica un increment del 50 % del salari mínim per cada 
membre.

Les sol·licituds que compleixin la fórmula anterior quedaran admeses a tràmit i les que no
la compleixin en quedaran excloses. 

Les sol·licituds admeses a tràmit s'ordenaran de menor a major quantia de la  renda per
càpita de la família sol·licitant, i es distribuirà l’import consignat a l’aplicació pressupostària
amb  càrrec  a  la  qual  s’han  d’abonar  les  subvencions  entre  elles,  continuant  amb  la
prioritat de menor a major renda per càpita familiar.

En  cas  que  l’import  consignat  a  l’aplicació  pressupostària  amb  càrrec  a  la  qual  s’ha
d’abonar a subvenció no sigui suficient per cobrir totes les sol·licituds admeses a tràmit,
s'aplicarà la proporció corresponent.

En  cap  cas  l’import  de  la  subvenció  pot  ser  de  tal  quantia  que,  aïlladament  o  en
concurrència amb altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’ens públics o
privats, superi el 100 % del cost total del projecte d’activitats que s’ha duit a terme per
l’entitat beneficiària.

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

11. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
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El  model  normalitzat  de  la  sol·licitud  i  la  resta  de  documents  annexos  es  troben  a
disposició  de  les  persones  interessades  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  d’Inca
www.incaciutat.com

Les sol·licituds  de subvencions es  dirigiran  al  batle  de  l’Ajuntament  d’Inca i  s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’especifica al punt 6 d’aquestes bases, en
el Registre General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 16
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’ooctubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques. 

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze (15) dies hàbils comptadors a partir
del següent a la publicació de les bases d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. Finalitza a les 14 hores.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Inca, així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com 

12. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el
de concurrència competitiva.

12.1. Iniciació
El  procediment  de  concessió  de  subvencions  s’iniciarà  d’ofici,  mitjançant  l’aprovació
simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran
publicades  en  el  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears,  BOIB,  al  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com 
 
La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

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

12.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Educació.

Les activitats d’instrucció comprendran:

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

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

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la Comissió d’Avaluació encarregada
de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:
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President:
El regidor delegat de Batlia d’Educació o persona en qui delegui
Vocals:

1. La tècnica d'Educació o persona en qui delegui.
2. El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària:  auxiliar  administratiu/iva del  departament d'Educació (amb veu,  però
sense vot).

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

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

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució provisional,  degudament motivada, i  la notificarà a les persones
interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10)
dies hàbils per presentar al·legacions 

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

Excepcionalment,  es podrà dur a terme el prorrateig, entre les persones sol·licitants, de
l’import global màxim destinat a subvenció. 

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

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb allò establert en
aquestes bases i convocatòria, es publicarà en tauló d’anuncis de l'Ajuntament que hagin
estat proposades com a beneficiàries a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu
(10)  dies  hàbils  puguin  fer  les  al·legacions  pertinents,  en  cas  de  no  al·leguin  res
s'entendrà que han acceptat les subvencions concedides.

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

12.3. Resolució
Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de
concessió de forma motivada.
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La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
les sol·licituds,  tot  indicant  la persona sol·licitant  o relació de sol·licitants als  quals es
desestima la subvenció.

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

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

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

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

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

a) Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i condicions, així
com la  realització  de l’activitat  i  el  compliment  de la  finalitat  que determinen la
concessió de la subvenció.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan atorgant, així
com qualssevol altres de comprovació i control  financer que puguin realitzar els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
c) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i
control.
d) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de
reintegrament.

Són  obligacions  de  les  persones  beneficiàries  de  les  subvencions  corresponents  a
aquesta convocatòria:

a) Assistir a les activitats lectives dels centres als quals es troben matriculats.
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b) No tenir expedient obert per absentisme escolar.

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

Només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

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

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

 Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
 Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
 Número de la factura.
 Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell , justificant

bancari…). 
 Les factures han d’estar datades durant l’any escolar en curs. 
 Han de fer referència als llibres de text del curs 2017-2018. 
 Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
 Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està

exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

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

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona
beneficiària, de la realització de l’activitat, per la qual es va concedir la subvenció.

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

15. Revocació i reintegrament
15.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.
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Són  causes  d’anul·labilitat  de  la  resolució  de  la  concessió  la  resta  d'infraccions  de
l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48  de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu  comú de les  administracions
públiques.

Quan  concorri  algun  dels  supòsits  indicats  en  els  articles  anteriors,  l’òrgan  atorgant
procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior
impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

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

a)  Obtenció  de  la  subvenció  falsejant  les  condicions  requerides  per  a  això  o
ocultant  aquelles  que,  d'haver-se  conegut,  haguessin  impedit  l’obtenció  de  la
subvenció.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes
establerts per aquesta ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de
la subvenció.
d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les
bases reguladores.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o
de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la
utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la
regularitat  de  les  activitats  subvencionades,  o  la  concurrència  de  subvencions,
ajudes,  ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,  procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
f)  Incompliment  de  les  obligacions  imposades  per  l’Administració  a  les  entitats
col·laboradores i  beneficiaris,  així  com dels compromisos assumits  per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a
la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la
subvenció.
g)  Incompliment  de  les  obligacions  imposades per  l’Administració  a  les  entitats
col·laboradores i  beneficiaris,  així  com dels compromisos assumits  per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es
derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el
compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o
la  concurrència  de subvencions,  ajudes,  ingressos o recursos per  a  la  mateixa
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finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
i) Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

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

15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà
d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

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

15.4. Procediment de reintegrament
El  procediment  per  exigir  el  reintegrament  de  les  subvencions  tendrà  caràcter
administratiu  i,  com a tal,  es  regirà  per  les disposicions generals  sobre  procediments
administratius contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

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

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com
a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.
b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.
c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim
per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

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

16. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006,
aprovat el 21 de juliol, Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17
de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals,  l’Ordenança general  reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a
2016 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de
normativa que sigui d’aplicació.

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

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

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

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

Inca, 21 de juliol de 2017. El batle president, Virgilio Moreno Sarrió"

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar les
bases de subvencions de llibres de text.

15.PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 13 DEL CONVENI
DEL PERSONAL LABORAL

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a
l’ordre del dia mitjançant votació, de la qual esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a la modificació de l’art.13 del conveni
del personal laboral, de data 24 de juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració General interina en relació amb la
modificació de l'article 13 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal laboral.

L’art.  13  del  conveni  entre  l'Ajuntament  d'Inca  i  el  seu  personal  laboral  regula  les
excedències no retribuïdes del personal laboral diferenciant entre l’excedència forçosa i
les voluntàries. L’apartat de les excedències voluntàries va ser modificat pel Ple de data
26 de novembre de 2014 i la seva redacció definitiva quedà de la següent manera:

‘Article 13. Excedències no retribuïdes 

(...)
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Seran:

b) VOLUNTÀRIA: per poder accedir-hi el personal laboral fix s’han de donar els requisits
següents: 1. Haver treballat dos anys, com a mínim a l’Ajuntament; 2. No haver gaudit
d’altra excedència en la mateixa empresa en els tres anys anteriors; 3. Es tindrà dret a un
període de llicència no retribuïda d’un mínim de tres mesos dins un període de dos anys.
La sol·licitud de llicència es presentarà com a mínim com un mínim amb una antelació de
set dies a l’inici; 4. La durada de l’excedència no podrà ésser superior a 5 anys.

El reingrés del treballador, transcorreguda l’excedència, s’efectuarà quan a l’empresa es
produeixi  una vacant, si no n’hi hagués, igual o semblant a la que tenia el treballador
abans de sol·licitar la seva excedència.”

Arrel de la petició d’una treballadora d’una llicència no retribuïda per assumptes propis, el
Comitè d’Empresa en data 6 de juliol de 2017 mitjançant registre d’entrada núm. 7.300, va
sol·licitar  la  celebració  d’una  mesa  negociadora  de  personal  laboral  per  aclarir  la
interpretació de l’art. 13 del conveni.

Dins aquest apartat que regula l’excedència es fa referència a la llicència quan assenyala:
‘Es tindrà dret a un període de llicència no retribuïda d’un mínim de tres mesos dins un
període de dos anys.  La  sol·licitud  de llicència es  presentarà com a mínim amb una
antelació de set dies a l’inici.’

Reunida la Comissió Paritària de Seguiment, Interpretació i Vigilància en data 11 de juliol
de 2017 seguint allò regulat a l’art. 19 del Conveni, interpreta que la intenció dels signats
del conveni es la d’incloure aquest tipus de llicència que es correspon amb la llicència per
assumptes propis a la que tenen dret els funcionaris. 

Vist el fet que es regulin de manera conjunta dues figures tan distintes pot donar lloc a
confusió sobre si realment existeix aquest dret pel personal laboral, la Comissió proposa a
la Mesa Negociadora la modificació d’aquest article, amb la incorporació d’un nou article
on es reguli de manera diferenciada aquesta figura de llicència per assumptes propis.

La mesa de personal laboral en data 11 de juliol de 2017 aprovar la modificació d’aquest
article amb la incorporació d’un art. 13.bis  regulant la llicència per assumptes propis. A
part,  en  aquesta  mateixa  mesa  s’aprova  el  dret  del  personal  laboral  a  una  llicència
especial  per interès particular, a la qual té dret el  personal laboral d’altres institucions
supramunicipals com el personal laboral del Consell de Mallorca. 

Per tot  això,  la que subscriu emet informe favorable a la modificació de l'article 13 del
Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal laboral i proposa l'adopció dels següents
acords: 

Primer.- MODIFICAR l’art. 13 del conveni entre el personal laboral i l’Ajuntament d’Inca,
en el seu apartat referit a les excedències voluntàries que quedarà redactat de la següent
manera:

“Article 13. Excedències no retribuïdes 

Seran:
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(...)

b) VOLUNTÀRIA: per poder accedir-hi el personal laboral fix s’han de donar els requisits
següents:

1. Haver treballat dos anys, com a mínim a l’Ajuntament;
2. No haver gaudit d’altra excedència en la mateixa empresa en els tres anys anteriors
3. La durada de l’excedència no podrà ésser superior a 5 anys.
4. El reingrés del treballador, transcorreguda l’excedència, s’efectuarà quan a l’empresa
es produeixi una vacant, si no n’hi hagués, igual o semblant a la que tenia el treballador
abans de sol·licitar la seva excedència.’

Segon.- INTRODUIR  un nou article dins el conveni que seria l’art. 13. bis on es regularan
les llicències no retribuïdes i quedarà redactat de la següent manera:

‘Article 13 bis. Llicència no retribuïdes.

El  personal  laboral  fix  de  l’Ajuntament,  sempre  que  les  necessitats  del  servei  no  ho
impedeixin, podrà gaudir de les següents llicències:

A.- Llicència per assumptes propis

Sempre que les necessitats del servei no ho impedeixin, es tindrà dret a una llicència no
retribuïda per assumptes propis durant la qual no tendrà dret a cap retribució però no
causarà baixa en el règim general de la Seguretat Social.

La durada d’aquesta llicència no pot excedir de tres mesos cada dos anys.

La seva concessió està subordinada a les necessitats del servei i per tant, a l’autorització
del  superior jeràrquic corresponent,  que haurà d’emetre un informe preceptiu sobre la
procedència o no de la llicència.

La sol·licitud de llicència es presentarà amb una antelació mínima de quinze dies hàbils
abans del seu gaudiment. 

Aquesta llicència suposarà la reducció proporcional dels dies de vacances i dels dies de
lliure disposició.

B.- Llicència especial per interès particular.

Sempre que les necessitats del servei no ho impedeixin, es tindrà dret a una llicència no
retribuïda per assumptes propis durant la qual no tendrà dret a cap retribució però no
causarà baixa en el règim general de la Seguretat Social.

La durada màxima d’aquesta llicència és de 6 mesos anuals.

La seva concessió està subordinada a les necessitats del servei i per tant, a l’autorització
del  superior jeràrquic corresponent,  que haurà d’emetre un informe preceptiu sobre la
procedència o no de la llicència.
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La sol·licitud de llicència es presentarà amb una antelació mínima de quinze dies hàbils
abans del seu gaudiment. 

Aquesta llicència suposarà la reducció proporcional dels dies de vacances i dels dies de
lliure disposició.’

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Proposta 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)
d'abstenció del grup municipal Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Proposta  de  la  Batlia  per  a  la
modificació de l’art.13 del Conveni del personal laboral.

16.DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME  PER  INICIAR
L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’UNA PARCEL·LA MUNICIPAL PER A
LA  CONSTRUCCIÓ,  INSTAL·LACIÓ  I  EXPLOTACIÓ  D’UN  COMPLEX
SOCIOCULTURAL I RECREATIU

Els reunits consideren el  Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per iniciar
l’expedient  de  concessió  demanial  d’una  parcel·la  municipal  per  a  la  construcció,
instal·lació  i  explotació  d’un  complex  sociocultural  i  recreatiu,  de  data  que  transcrit
textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME

Per part del batle president s’ha emes la següent:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA ENVERS A LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’OCUPACIÓ
PRIVATIVA  D’UNA  PARCEL·LA  MUNICIPAL,  CLASSIFICADA  COM  A  SÒL  URBÀ  I
QUALIFICADA  COM  SOCIOCULTURAL,  DE  DOMINI  PÚBLIC  PER  A  LA
CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN COMPLEX SOCIOCULTURAL I
RECREATIU AMB OFERTA COMPLEMENTÀRIA.

La ciutat d'Inca, a l'actualitat, no compta amb una oferta cultural i d'oci adequada a la
seves  característiques  i  necessitat,  en  particular  a  la  possibilitat  de  la  projecció  de
pel·lícules d'actualitat mitjançant sales de cinema, així com altres activitats relacionades
amb  l'oci  recreatiu,  la  qual  cosa  implica  que  els  residents,  així  com  la  població  de
municipis de la comarca, s’hagin de desplaçar a altres zones on si es compta amb aquest
tipus d'equipaments i/o recintes. 

En aquest sentit, i tenint en compte que la ciutat d'Inca té una important població amb
residència  permanent  (més  de  30.000  habitats),  atès  que  no  estam davant  un  nucli
turístic, sense perjudici de la resta de població de la comarca, des de l'Ajuntament es vol
oferir la possibilitat de la cessió de la parcel·la situada al terrenys del Quarter Genera
Luque, classificat com a sòl urbà i amb la qualificació d'equipament sociocultural, per la
seva concessió demanial per explotar un complex de les característiques abans descrites,
és  a  dir,  la  creació  d'un  recinte  destinat  a  sales  de  cinema  i  amb  una  oferta
complementària  annexa,  amb  l'objectiu  de  oferir  una  major  oferta  cultural  i  d'oci  als
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ciutadans i cobrir una necessitat i carència que des de fa un molt de temps perdura a la
ciutat.

Així per tant, l'Ajuntament va procedir a la contractació de l'avanç del projecte tècnic del
complex sociocultural i d'oci, per tal de definir les característiques bàsiques que aquest
equipament ha d'oferir als ciutadans, des del punt de vista arquitectònic i funcional. 

Lliurada la documentació corresponent per l'entitat adjudicatària de la redacció de l'avanç
del projecte tècnic, es va realitzar l'estudi econòmic analitzant la viabilitat del projecte i la
determinació dels anys de concessió dels terrenys per l'explotació del complex. 

Finalment, l'Ajuntament, vist l'exposat, considera adequat treure a licitació la concessió
demanial per l'ocupació privativa de la parcel·la urbana esmentada, amb l'objecte que es
posi en funcionament un complex destinat a usos socioculturals (sales de cinema) i oferta
recreativa complementària. A més, aquesta actuació implicarà la possibilitat d'urbanitzar
tot l'espai de la parcel·la objecte de cessió i crear un gran espai lliure públic pel conjunt de
la ciutat, on també es podran dur a terme diferents activitats culturals i d'oci a l'aire lliure. 

Sense dubte, amb aquesta actuació, s’aconseguiria acabar la trama urbana de l'àmbit del
Quarter General Luque i urbanitzar un espai que es troba en situació de decadència amb
la creació d'una activitat cultural i recreativa pel conjunt de la ciutat i també de la comarca.
Inca, 18 de juliol de 2017 El batle president Virgilio Moreno Sarrió. 

Per tot allò exposat, vist els informes que consten a l’expedient, i amb el dictamen de la
Comissió Informativa d’Urbanisme, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament
les següents propostes d’acord:

PRIMERA.- Aprovar el projecte de concessió demanial del ús d’una parcel·la municipal de
domini públic per a la construcció,  instal·lació i  explotació d’un complex sociocultural  i
recreatiu amb oferta complementària, i que consta aquest projecte, de conformitat amb el
que  disposa  l’art.  86  del  Reglament  de  béns  de  les  entitats  locals,  dels  següents
documents, els quals també s’aproven:

 La present memòria-proposta.
 Avant projecte
 El estudi econòmic.
 Informe urbanístic sobre la valoració i usos del be.
 El  plec  de  condicions  tècniques  i  economicoadministratives  que  ha  de  regir  la

concessió, junt amb els informes que formen part del expedient de contractació, i
que  són  els  següents:  necessitat  de  la  contractació  que  consta  a  la  present
Memòria,  informe  sobre  els  criteris  d’adjudicació,  informe  sobre  la  solvència
exigible, informe general de contractació.

SEGONA.- Sotmetre l’anterior projecte de concessió a informació pública pel termini de
trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’art. 87.4 del Reglament de béns.

TERCERA.- Aprovar l’expedient de contractació de la concessió, amb els corresponents
plecs de condicions anteriorment aprovats.
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QUARTA.- Iniciar aquests expedient de contractació, amb publicació en el BOIB, En el cas
que una vegada transcorregut el termini de trenta dies a què es fa referència a l’apartat
anterior, no s’hagin presentat al·legacions."

Durant el debat la Sra. Weber i el Sr. Verdejo s’absenten de la sessió, i no voten.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups municipals
del  PSIB-PSOE,  MÉS per  Inca,  Independents  d'Inca  i  Proposta  per  les  Illes  i  sis  (6)
abstencions del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Urbanisme per iniciar l’expedient de concessió demanial d’una parcel·la municipal per a la
construcció, instal·lació i explotació d’un complex sociocultural i recreatiu. 

17.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER APROVAR EL
CONVENI  AMB  EL  CONSORCI  DE  TRANSPORTS  DE  MALLORCA PER  A LA
CREACIÓ D’UN CENTRE INTERMODAL, PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ESTACIÓ
D’AUTOBUSOS I L’HABILITACIÓ DE L’APARCAMENT SOTERRAT DE LA PLAÇA
D’ANTONI MATEU

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar el
Conveni  amb  el  Consorci  de  Transports  de  Mallorca  per  a  la  creació  d’un  centre
intermodal,  per  a  la  modificació  de  l’estació  d’autobusos  i  habilitació  de  l’aparcament
soterrat de la plaça d’Antoni Mateu, de data 19 de juliol de 2017, que transcrit textualment
diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME

I.-  Dins  el  marc  del  Pla  Anual  d’Impuls  del  Turisme Sostenible  2016,  el  Consorci  de
Transports de Mallorca (CTM) ha d’executar el  ‘Projecte de mobilitat sostenible a espais
naturals i platges de Mallorca’, què inclou, entre d’altres actuacions, la creació d’un centre
de transbordament intermodal cotxe-autobús (‘Park&Ride’) a la ciutat d’Inca, per tractar-se
d’un  lloc  estratègic  d’accés  de  senderistes  cap  a  la  zona  centre/nord  de la  serra  de
Tramuntana per la carretera Ma-2130 (Inca-Lluc). 

L’Ajuntament d’Inca disposa d’una parcel·la situada entre la carretera Inca-Sineu i el CD
Constància,  adient  per  aquesta  finalitat  que  interessa  al  CTM,  i  que  li  seria  cedida
temporalment  al  CTM  per  pugui  executar  aquest  projecte.  Des  de  la  defensa  dels
interessos públics municipals, tant pel que fa a la millor connectivitat de la ciutat i la millora
d’un espai públic, es considera positiva aquesta iniciativa.

Consta en l’expedient informe del arquitecte municipal sobre la viabilitat urbanística del
projecte.

II.- Per altra banda, l’Ajuntament d’Inca és propietari de la terminal d’autobusos situada a
l’Avinguda del Tren. Aquesta estació forma part del sistema general de comunicacions i
infraestructures  de  transport  (SGCI/TP),  què  comprèn  els  terrenys  i  les  instal·lacions
destinats al transport de persones i mercaderies. 
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Dins el  marc dels treballs de preparació de la licitació dels futurs serveis de transport
regular en autobús que han d’operar a Mallorca a partir de gener de 2019, el CTM pretén
incrementar  l’aprofitament  d’aquesta  terminal  d’autobusos,  mitjançant  distintes  línies
d’actuació:

a.- Utilitzar, durant tots els dies de l’any, la terminal d’autobusos com a capçalera de
les  línies  procedents  dels  municipis  de  Santa  Eugènia,  Sencelles,  Costitx,  Santa
Margalida, Llubí, Muro, Escorca, Selva, Mancor de la Vall i Lloseta.

b.- Separar, entre 1 d’abril i 31 d’octubre, els tràfics amb destinació cap a Inca i cap
a Palma procedents de les principals zones turístiques del nord de Mallorca (Alcúdia, Port
d’Alcúdia, Platja d’Alcúdia, Platja de Muro i Can Picafort),  de manera que la línia amb
destinació Inca tengui com a capçalera la terminal d’autobusos de l’avinguda des Tren. 

c.-  Crear  noves línies  d’atractiu  turístic  i  senderista  que circularan per  aquesta
terminal  d’autobusos,  com ara la  línia  Inca – Lluc -  Port  de Sóller  (caps de setmana
d’hivern), o la línia Inca – Lluc - sa Calobra (d’1/març a 31/octubre, tots els dies).

d.-  Aprofitar  la  terminal  perquè  hi  puguin  pernoctar  autobusos  durant  la  nit,
procedint  al  tancament  del  seu  perímetre  i  adequant  les  instal·lacions  per  permetre
optimitzar l’explotació ordinària de les línies regulars. A través d’aquesta mesura, entre
d’altres beneficis, es podrà estalviar la realització de quilòmetres de buit (sense passatge)
per dins el casc urbà d’Inca (bàsicament el dematí, migdia i vespre). A més, la mesura
també suposarà un increment de l’activitat econòmica a la zona de l’estació.

Aquesta programació fa que sigui necessària la cessió del ús del terrenys al CTM. També
es considera correcta la cessió des del punt de vista dels interessos municipals que, en
definitiva, es traduirà amb un millor servei al ciutadà.

III.- Finalment d’acord amb el conveni signat entre Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i
l’Ajuntament d’Inca en data 5 de febrer de 2004, l’aparcament soterrat a la plaça Antoni
Mateu es va construir amb càrrec als pressuposts d’SFM i es va cedir l’explotació a favor
d’aquesta empresa pública per un termini de 35 anys des de la signatura de l’acta de
replanteig, acordant que, una vegada finalitzat aquest termini, SFM lliuraria el pàrquing a
l’Ajuntament. Posteriorment, per conveni d’ambdues entitats (Ajuntament d’Inca i SFM),
de  data  26  de  febrer  de  2015,  es  va  acordar  avançar  el  lliurament  del  pàrquing  a
l’Ajuntament.

En aquest pàrquing existeixen distintes qüestions que impossibiliten el seu ús adequat i
l’obtenció  de  la  llicència  d’activitat.  Mitjançant  el  conveni  que es  presenta  el  CMT es
compromet  a  executar  les  obres  necessàries  per  que  sigui  possible  l’obtenció  de  la
llicència.

En conseqüència es sotmeten a la consideració del ple les següents propostes d’acord:

PRIMER.- Aprovar les cessions d’ús dels terrenys que es contemplen en el conveni i baix
les condicions previstes en el mateix.

SEGON.- Aprovar el conveni que s’adjunta al present dictamen.

TERCER.- Facultar el Sr. Batle president per a la seva signatura.

Inca, 19 de juliol de 2017. EL BATLE, Virgilio Moreno Sarrió.  
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Conveni entre el Consorci de Transports de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca per a la
col·laboració en la millora i posada en servei de tres infraestructures de transport
del municipi d’Inca

Parts

Marc I. Pons i Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat, actuant com a president del
Consell d'Administració del Consorci de Transports de Mallorca (d'ara en endavant, CTM)
i facultat pel Consell d'Administració d’1 d’agost de 2017, d'acord amb el que disposa l'arti-
cle 14 de la  Llei  8/2006,  de 14 de juny, de creació del  CTM, i  l'article 19 del  Decret
58/2013, de 20 de desembre, d'aprovació dels Estatuts del CTM.

Virgilio Moreno Sarrió, batle de l’Ajuntament d’Inca, en l’exercici de les facultats atribuïdes
per la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i fa-
cultat pel Ple de l’Ajuntament de xx de xx de 2017.

Antecedents

1. La Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del CTM, estableix a l’article 1 que el CTM
es constitueix amb la finalitat d’articular la cooperació econòmica, tècnica i adminis-
trativa entre les administracions i els ens públics i privats que s’hi adhereixin per
exercir de manera conjunta i coordinada les competències que els corresponguin
en matèria d’ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers. L’article 5 de
la mateixa norma especifica com a finalitats del CTM, entre d’altres, la planificació,
l’establiment i el manteniment d’un sistema comú de transport en l’àmbit de Mallor-
ca, mitjançant la coordinació i la interconnexió de les xarxes, els serveis i les activi-
tats que l’integren i de les actuacions dels diferents òrgans i les administracions pú-
bliques competents; la potenciació de l’ús del transport públic i la racionalització i
l’eficàcia de la gestió del sistema de transports. 

2. L’apartat a) de l’article 7 de la mateixa norma estableix que el CTM té la funció de
desenvolupar les previsions del Pla director sectorial del transport de les Illes Bale-
ars (d’ara endavant, PDSTIB), aprovat pel Decret 41/2006, de 28 d’abril. En aquest
sentit, un dels objectius del PDSTIB és l’ordenació coordinada de les diferents in-
fraestructures de transport a fi de garantir la mobilitat de tots els ciutadans i ciuta-
danes. El PDSTIB es compon de diversos plans sectorials, entre els quals es troba
el Pla d’Intermodalitat, què atorga una gran preponderància a la ubicació i funciona-
litat de les infraestructures de transbordament.

3. L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, as-
senyala que són convenis els acord amb efectes jurídics adoptats per les Adminis-
tracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o de-
pendents o les universitats públiques entre sí o amb subjectes de dret privat per
una finalitat comuna. En el mateix sentit, l’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
modificat per l’article primer, punt vuit, de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local estableix que el Municipi, per
a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot pro-
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moure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessi-
tats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes prevists en aquest article i,
en aquest sentit, disposa que el Municipi exercirà en tot cas com competències prò-
pies, en els termes de la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, en les se-
güents matèries: .../... g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col-
lectiu urbà.

5. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
disposa que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració
Local i les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en ser-
veis locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter vo-
luntari, sota les formes i en els termes prevists en les lleis, podent tenir lloc, en tot
cas, mitjançant els convenis administratius que subscriguin. 

6. L'article 67 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears,  estableix  que les relacions interadministratives s’han de regir  pels
principis de col·laboració, cooperació, coordinació, igualtat i lleialtat entre els po-
ders de l'Estat, la comunitat autònoma i de les entitats locals. A més, l'article 68 de-
termina que els ens locals poden subscriure, entre si i amb altres administracions,
convenis interadministratius i constituir societats instrumentals per a la millor pres-
tació dels serveis públics.

7. D’acord amb aquests principis de cooperació i col·laboració entre les administraci-
ons públiques, recollits també en l’article 140 de la Llei 40/2015, amb relació a la
normativa  reguladora  dels  transports  públics  de  viatgers  per  carretera,  la  Llei
16/1987, de 30 de juliol (LOTT), i el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre
(ROTT), i considerant que dins els objectius del PDSTIB s’hi troba el referit a l’orde-
nació coordinada de les diferents infraestructures de transport, es fa necessari po-
sar d’acord l’Administració autonòmica i l’Administració local.

8. Dins el marc del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible 2016, el CTM ha d’exe-
cutar el  ‘Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca’,
què inclou, entre d’altres actuacions, la creació d’un centre de transbordament in-
termodal cotxe-autobús (“Park&Ride”) a la ciutat d’Inca, per tractar-se d’un lloc es-
tratègic d’accés de senderistes cap a la zona centre/nord de la Serra de Tramunta-
na per la carretera Ma-2130 (Inca-Lluc).

9. L'Ajuntament d'Inca és propietari de la següent parcel·la: porció de terreny procedent de
la cessió per conveni urbanístic PGOU 1987, mesura aproximadament 6.325 m2, i que
confronta al nord, amb la ctra. d'Inca a Sineu (Ma-3240); sud, part amb la via del tren i
part amb el camp de futbol del Constància; est, amb el camp de futbol del Constància
i terrenys romanents i a l'oest, amb el solar edificat conegut com Asinca. Pertany a
l'ajuntament d'Inca mitjançat conveni urbanístic ratificat en Ple de data 8 d'abril  de
1999.
L'esmentada parcel·la té assignades dues referències cadastrals degut a que una part
d'ella es troba en sòl urbà i  l'altre en sòl rústic. Una part de cada una d'aquestes
parcel·les és objecte del present conveni segons s'explica a continuació:

a) Parcel·la de referència cadastral 2964001DD9926S0001PR situada a la ctra.
d'Inca a Sineu (Ma-3240) la qual segons el vigent PGOU, es tracte de Sòl Urbà i
la part de terreny afectada pel projecte és sòl destinat a vial públic.
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b) Parcel·la de referència cadastral 2964001DD9926S0002AT situada a la ctra.
d'Inca a Sineu (Ma-3240) la qual segons el vigent PGOU, es tracte de Sòl Rústic i
la  part  del  terreny  afectada  pel  present  conveni,  està  qualificada  part  com a
SSGGEL12 (Sistema General  Espai  Lliure  Públic  amb una  superfície  total  de
10.617m2 els quals permeten dins una àrea de 4500 m2 l'ús d'aparcament) i per
altre  part  SSGGEL/V-APT (Sistema  General  Espai  Lliure  Públic/Viari  Àrea  de
Protecció Territorial).
Com annex I  s'adjunta plànol  que delimita les parts de les parcel·les que són
objecte del present conveni.

1. Per encàrrec del CTM, l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Juan José Lemm ha
elaborat un projecte tècnic d’ubicació del centre de transbordament intermodal cotxe-
autobús dins la parcel·la de l’Ajuntament d’Inca esmentada al punt antecedent anteri -
or.

2. Per altra banda, l’Ajuntament d’Inca és el propietari de l’estació d’autobusos emplaça-
da a l’avinguda des Tren, amb referència cadastral 2066801DD9916N0001OG. Se-
gons el PGOU vigent, aquesta estació forma part del sistema general de comunicaci-
ons i infraestructures de transport (SGCI/TP), què comprèn els terrenys i les instal·la-
cions destinats al transport de persones i mercaderies. 

Com annex II s'adjunta plànol que delimita les parts de la parcel·la que són objecte del
present conveni.

3. Dins el marc dels treballs de preparació de la licitació dels futurs serveis de trans-
port regular en autobús que han d’operar a Mallorca a partir de gener de 2019, el CTM
pretén incrementar l’aprofitament d’aquesta terminal d’autobusos, mitjançant distintes
línies d’actuació:

1. Utilitzar, durant tots els dies de l’any, la terminal d’autobusos com a capçale-
ra de les línies procedents dels municipis de Santa Eugènia, Sencelles, Cos-
titx, Santa Margalida, Llubí, Muro, Escorca, Selva, Mancor de la Vall i Llose-
ta.

2. Separar, entre 1 d’abril i 31 d’octubre, els tràfics amb destinació cap a Inca i
cap a Palma procedents de les principals zones turístiques del nord de Ma-
llorca (Alcúdia, Port d’Alcúdia, Platja d’Alcúdia, Platja de Muro i Can Pica-
fort), de manera que la línia amb destinació Inca tengui com a capçalera la
terminal d’autobusos de l’avinguda des Tren. 

3. Crear noves línies d’atractiu turístic i senderista que circularan per aquesta
terminal d’autobusos, com ara la línia Inca – Lluc - Port de Sóller (caps de
setmana d’hivern), o la línia Inca – Lluc - sa Calobra (1/març a 31/octubre,
tots els dies).

4. Aprofitar la terminal perquè hi puguin pernoctar autobusos durant la nit, pro-
cedint al tancament del seu perímetre i adequant les instal·lacions per per-
metre  optimitzar  l’explotació  ordinària  de  les  línies  regulars.  A  través
d’aquesta mesura, entre d’altres beneficis, es podrà estalviar la realització
de quilòmetres de buit (sense passatge) per dins el casc urbà d’Inca (bàsica-
ment el dematí, migdia i vespre). A més, la mesura també suposarà un incre-
ment de l’activitat econòmica a la zona de l’estació.
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4. D’acord amb el conveni signat entre Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i l’Ajun-
tament d’Inca en data 5 de febrer de 2004, l’aparcament soterrat a la plaça Antoni Ma-
teu es va construir amb càrrec als pressuposts d’SFM i es va cedir l’explotació a favor
d’aquesta empresa pública per un termini de 35 anys des de la signatura de l’acta de
replanteig,  acordant que, una vegada finalitzat aquest termini,  SFM lliuraria el  pàr-
quing a l’Ajuntament. Posteriorment, per conveni d’ambdues entitats (Ajuntament d’In-
ca i SFM), de data 26 de febrer de 2015, es va acordar avançar el lliurament del pàr-
quing a l’Ajuntament.

Per tot això, ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és fixar els termes de col·laboració d’ambdues institucions en
relació amb tres infraestructures de transport:

 La construcció del centre de transbordament intermodal cotxe-autobús a la carrete-
ra de Sineu, segons es descriu i delimita en el plànol adjunt (annex III).

 La cessió de la terminal d’autobusos de l’avinguda des Tren per a la seva futura re-
modelació i aprofitament perquè hi puguin pernoctar autobusos durant la nit, proce-
dint al tancament del seu perímetre i adequant les instal·lacions per permetre opti -
mitzar l’explotació ordinària de les línies regulars.

 L’habilitació de l’aparcament soterrat de la plaça Antoni Mateu per fer-ne possible el
seu ús.

El conveni no comporta renúncia a les competències que tenen atribuïdes les administra-
cions que hi intervenen.

Segona. Obligacions de les parts

2.1. Les obligacions del Consorci de Transports de Mallorca són les següents:

 Redactar  –de  forma consensuada  amb l’Ajuntament-  el  projecte  definitiu  per  a
l’execució de les obres de construcció del centre intermodal cotxe-autobús de la
carretera de Sineu. 

 Dur a terme la licitació, l’adjudicació i l’execució d’aquestes obres de construcció,
amb un pressupost màxim de 450.000,00 euros (IVA exclòs), exercint, per tant, les
funcions d’òrgan de contractació.

 Redactar –de forma consensuada amb l’Ajuntament- el projecte d’obra i activitat
per a la remodelació de la terminal d’autobusos de l’avinguda des Tren.

 Fer-se càrrec d’aquestes obres de remodelació, ja sigui de manera directa o a tra-
vés de l’empresa concessionària del servei regular d’autobusos.

 Fer-se càrrec de totes les despeses de manteniment i de les despeses corrents de
consum d’energia elèctrica i  aigua de la terminal d’autobusos de l’avinguda des
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Tren, una vegada acabades les obres de remodelació i  iniciat  el  nou servei  de
transport regular (a partir de gener de 2019).

 Redactar –de forma consensuada amb l’Ajuntament- el projecte d’obra i activitat
per a l’habilitació de l’aparcament soterrat de la plaça Antoni Mateu amb l’objecte
de fer-ne possible el seu ús.

 Dur a terme la licitació, l’adjudicació i l’execució, a càrrec seu, d’aquelles obres i
instal·lacions que siguin necessàries per fer possible el ús del aparcament, amb un
pressupost que es xifra inicialment en la quantitat de 30.000,00 euros (IVA exclòs),
exercint, per tant, les funcions d’òrgan de contractació.

2.2. Les obligacions de l’Ajuntament d’Inca són les següents:

 Cedir temporalment al Consorci de Transports de Mallorca les parcel·les cadastrals
2964001DD9926S0001PR i 2964001DD9926S0002AT situades a la ctra. d'Inca a
Sineu (Ma-3240), amb l’objecte que l’esmentat organisme pugui licitar, adjudicar i
executar les obres de construcció del centre intermodal cotxe-autobús de la carre-
tera de Sineu.

 Vetllar per l’estricte compliment de les normes de circulació al centre intermodal,
assegurant la plena disponibilitat i l’ús exclusiu de les parades d’autobús per a l’ac-
tivitat de transport públic regular de viatgers.

 Realitzar la neteja i el manteniment (preventiu i correctiu) de tota la zona del centre
intermodal: vials de circulació; zona verda i arbrat; paviments; enllumenat públic;
papereres; xarxa de drenatge; mobiliari urbà; etc.

 Fer-se càrrec de totes les despeses corrents de consum d’energia elèctrica i aigua
(enllumenat públic, sistemes de reg, etc.) de tota la zona del centre intermodal. 

 Cedir, per a tot el període de vigència del present conveni, al Consorci de Trans-
ports de Mallorca la terminal d’autobusos de l’avinguda des Tren, amb l’objecte que
l’esmentat organisme pugui fer-se càrrec de les obres de remodelació i disposar del
seu ús exclusiu.

 Cedir temporalment al Consorci de Transports de Mallorca el pàrquing soterrat de
la plaça d’Antoni Mateu amb l’objecte que l’esmentat organisme pugui licitar, adjudi-
car i executar les obres d’habilitació de l’aparcament.

 Cedir, per a tot el període de vigència del present conveni, a Serveis Ferroviaris de
Mallorca l’ús gratuït  i  sense cap tipus de cost  de 12 places d’estacionament  a
l’aparcament soterrat de la plaça d’Antoni Mateu.

 Fer-se càrrec del pagament de les llicències d’obra i activitat de les tres infraestruc-
tures afectades pel present conveni.
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Tercera. Òrgan mixt

Es crea una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, com a òrgan mixt de vigilància i
control, constituïda per dos representants del Consorci de Transports de Mallorca i altres
dos de l’Ajuntament d’Inca. La Comissió s’ha de reunir a instàncies de qualsevol de les
parts totes les vegades que es consideri necessari, i té com a objectiu vetllar pel compli-
ment adequat dels fins previstos al Conveni, així com resoldre els problemes d’interpreta-
ció i compliment que es puguin plantejar.

Quarta. Durada i vigència

Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura, amb una vigència de 35 anys. 

Cinquena. Causes de resolució

Aquest conveni es pot resoldre per mutu acord entre les parts i per l’incompliment d’algu-
na de les parts de qualsevol de les obligacions pactades, prèvia denúncia d’una d’elles
amb l’antelació mínima d’un mes.

Sisena. Naturalesa del conveni

Aquest conveni  té naturalesa administrativa, ambdues parts es comprometen a tractar
d’esmenar totes les qüestions relatives a la seva interpretació, aplicació i efectes en el sí
de l’òrgan mixt creat i, a falta d’acord, la jurisdicció contenciosa administrativa és la com-
petent per resoldre qualsevol discrepància o diferència. 

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Inca, xx de xx de 2017

Pel CTM Per l’Ajuntament d’Inca"

Durant la intervenció del Sr. Batle, la Sra. Weber i el Sr. Verdejo s’incorporen a la sessió.

Durant el debat la Sra. Osés, el Sr. Oriol i el Sr. Tortella s’absenten de la sessió, i no
voten.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per aprovar el Conveni amb el Consorci de Transports de Mallorca per a la
creació d’un centre intermodal, per a la modificació de l’estació d’autobusos i l’habilitació de
l’aparcament soterrat de la plaça d’Antoni Mateu.

18.DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME  PER  APROVAR
L’AVANÇ  DEL  PLA  ESPECIAL  DE  L’ÀREA  DE  RECONVERSIÓ  TERRITORIAL
DIFERIDA (ART), FAÇANA D’INCA

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar
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l’avanç del Pla Especial de l’àrea de reconversió territorial diferida (ART) façana d’Inca,
de data 17 de juliol de 2017, que transcrit textualment diu:

"INFORME que, en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, formulen de forma conjunta el
lletrat  municipal  (cap  de  l'Àrea d’Urbanisme i  Habitatge)  i  l'arquitecte  municipal,  envers
l'aprovació de la proposta d'avanç del  Pla Especial  de l’Àrea de Reconversió Territorial,
Diferida, Núm. 11.1 (Façana d’Inca) prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca; perquè
s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.   

I.-  VIST  l'expedient  urbanístic  relatiu  a  la  realització  del  Pla  Especial  de  l’Àrea  de
Reconversió  Territorial  Diferida,  norma  39,  núm.  11.1  (Façana  d’Inca)  prevista  al  Pla
Territorial Insular de Mallorca; en resulten els Antecedents de fet següents:

1.- Pel Ple del Consell de Mallorca en data de 13 de desembre de 2004, es va aprovar de
forma definitiva el Pla Territorial Insular de Mallorca (endavant PTM), publicat en el BOIB el
dia 31.12.04, amb l’objectiu de donar compliment al previst a la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, modificada per la
Llei 9/1999, de 6 d’octubre, la Llei 20/2001, de 21 de desembre, la Llei 11/2002, de 23 de
desembre, la Llei 8/2003, de 25 de novembre i per la Llei 10/2003, de 22 de desembre.

La norma territorial es va dur a terme seguint el procediment administratiu i introduint les
determinacions d’àmbit supramunicipal que es preveu als articles 8, 9 ,10 de la Llei 14/2000,
de 21 de desembre d’Ordenació Territorial, donant lloc a un instrument general d’ordenació
del territori de l’Illa de Mallorca i dels seus illots i aigües interiors que té com a finalitat la
regulació  de  tots  aquells  elements  propis  del  territori  que  transcendeixen  de  l’àmbit
estrictament municipal i que es defineixen de forma detallada a la norma primera del Pla
Territorial.

Posteriorment, el Pla Territorial ha estat objecte de modificació, Modificació núm. 1, aprovada
el 3 de juny de 2010, i Modificació núm. 2, aprovada el 13 de gener de 2011. 

La Modificació núm. 2 del PTM, va tenir com objecte la modificació del règim de les Àrees
de Reconversió Territorial, norma 39, on s'estableix la següent redacció: 

1. Per tal de dur a terme operacions d’esponjament, implantació o millora d’equipaments,
infraestructures i dotacions de serveis, a les àrees de desenvolupament urbà, i de dur a
terme operacions de millora del paisatge urbà i rural, el Pla crea les Àrees de Reconversió
Territorial següents:

ART 1. ANEI Serra de Tramuntana, valorització i restauració ecològica i ambiental.

ART 2. ANEI Barrancs de Son Gual i Xorrigo, valorització i restauració ecològica i 
ambiental.

ART 3. ANEI Massís de Randa, valorització i restauració ecològica i ambiental.

ART 4. ANEI Na Borges, valorització i restauració ecològica i ambiental.

ART 5. Connectors paisatgístics locals.

ART 6. Connector paisatgístic lineal na Borges – massís de Randa.
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ART 7. Cimentera de Lloseta, adequació ambiental de l’entorn.

ART 11. Operacions estratègiques en els tres nodes territorials de l’illa:

11.1. Façana d’Inca

11.2. Façana de Manacor

11.3. Reconversió de la Via de Cintura de Palma

ART 12. Centres històrics degradats:

12.2. Centre històric d’Inca

12.3. Centre històric de Manacor

2.- Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de desembre de 2005, es
va acordar iniciar els tràmits per a l’adaptació del PGOU d’Inca al Pla Territorial Insular de
Mallorca (avanç de l’adaptació), mitjançant l’obertura d’un període d’informació pública als
efectes de garantir la participació i el major nombre de suggeriments i/o observacions per
determinar quina ha d’ésser la proposta d’adaptació del PGOU d’Inca al Pla Territorial.

4.-  L’Ajuntament  en  ple  en  sessió  ordinària  de  data  30  de  juny  de  2006,  va  aprovar
inicialment la revisió del PGOU d’Inca per dur a terme l’adaptació al PTM i es va sotmetre a
informació pública durant un termini de dos mesos, procedint a la publicació de l’acord en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears pel seu general coneixement, així com en dos dels diaris
de major circulació.

6.- En data de 22 de gener de 2007 l’òrgan ambiental competent va comunicar els criteris
estratègics i els indicadors dels objectius ambientals i els principis de sostenibilitat aplicables,
els  quals  han  estat  recollits  per  l’informe  de  sostenibilitat  ambiental  a  realitzar  per
l’Ajuntament i que forma part de la documentació del projecte del Pla Especial de l’Àrea de
Reconversió  Territorial  núm.  11.1(  façana  d’Inca)  prevista  al  Pla  Territorial  Insular  de
Mallorca.

7.- Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2007, es va realitzar
una nova aprovació inicial de la revisió del PGOU d’Inca per dur a terme l’adaptació al Pla
Territorial Insular de Mallorca i a la mateixa sessió plenària, es va aprovar inicialment el Pla
Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial (ART) de
la façana d’Inca prevista al PTM i es va sotmetre a informació pública la documentació del
pla, així com l’informe de sostenibilitat.

8.- En sessió de 6 de novembre de 2009, el Ple de la Comissió Balear de Medi Ambient, va
acordar suspendre el termini per emetre la conformitat o no de la Memòria ambiental del Pla
Especial  de  l’ART  Diferida  11.1  del  PTM,  fins  a  la  presentació  d’un  determinada
documentació i esmena de deficiències que s’indiquen a l’acord esmentat.

6.- A requeriment de la Comissió es va esmenar la documentació en diferents ocasions i
es va convocar el Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques dia 30 de juny de
2010 als efectes d’emetre l’informe corresponent; no obstant això, com a conseqüència de
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les discrepàncies entre Ajuntament i la Comissió, en relació amb l’abast i objectius del Pla
Especial, es va proposar deixa l’assumpte damunt la taula a l’espera d’una reunió entre
les Administracions implicades, Ajuntament, Consell i Conselleria de Medi Ambient. 

7.- En data de registre de sortida 19/07/2012 l’Ajuntament va sol·licitar que no s’arxivés
l’expedient i la continuació de la tramitació. 

8.- En data de registre de sortida de 13/02/2013 l’Ajuntament va sol·licitar una nova pròrroga
per esmenar les deficiències i, en conseqüència, que no es procedís a l’arxiu de l’expedient
de tramitació, tenint en compte que s’estava tramitant l’adaptació de PGOU d’Inca al PTM i
que aquest expedient podia incidir en l’esmena de deficiències requerida. 

9.- L’adaptació del PGOU d’Inca al PTM ha estat aprovada definitivament per la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori i  Urbanisme, en sessió ordinària de dia 27 d’octubre de
2012.  

10.- Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 18/04/2013, es va
esmenar i remetre la documentació relativa a la Memòria Ambiental del Pla Especial ART de
la Façana d’Inca, als efectes de donar compliment a l’acord de Ple de la CMAIB adoptat en
sessió de 6 de novembre de 2009. 

11.- En data 26 de juliol de 2013 es va dur a terme sessió del Ple de la CMAIB, on, després
d’examinar  les esmenes presentades,  es va acordar  no emetre informe de la  Memòria
Ambiental del Pla Especial i suspendre el termini fins que s’esmenin les deficiències. 

12.- Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 9/03/2015, es va aprovar
l’esmena de deficiències de la documentació de la Memòria Ambiental i es va remetre a la
CMAIB.

13.- En sessió de dia 30/06/2015, el Ple de la CMAIB va acordar no emetre informe sobre la
conformitat de la Memòria Ambiental fins que es presenti text refós amb compliment d’una
sèrie de prescripcions.

14.- Finalment, en data 15 de març de 2016, l'Ajuntament va remetre ofici al CMAIB, en el
qual comunica la renuncia/desistiment de l'expedient d'avaluació d'impacte ambiental del Pla
Especial, renuncia que es acceptada per la Comissió mitjançant resolució d'arxiu de data
1/04/2016. 

15.- Davant aquesta situació, l'Ajuntament va prendre la decisió de començar de bell nou la
tramitació del Pla Especial  de l'ART 11, Façana d'Inca, procedint a l'adjudicació del seu
estudi i elaboració de l'avanç a l'arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.  

16.- Després de diferents reunions amb les institucions afectades, Consell  de Mallorca i
Comissió Balear de Medi Ambient, consultes amb els grups polítics de la Corporació, s'ha
elaborat un document d'avanç del Pla Especial, als efecte de la seva exposició pública a tots
el ciutadans i/o entitats interessades, amb l'objecte de la seva consulta i, en el seu cas, de
presentar  suggeriments  per  tal  de  millorar  el  document,  abans  de  procedir  a  la  seva
aprovació inicial. 
  
17.-  Pel  Ple  de  l'Ajuntament,  en  sessió  ordinària  de  dia  26/01/2017,  es  va  aprovar  la
Modificació puntual núm. 2, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1
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(Diferida), Façana d'Inca, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental
estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.

Consideracions tècniques i jurídiques

1.- Coherència i oportunitat de la proposta dins del marc normatiu.

Del que s’ha exposat podem concloure que ens trobam davant una gran oportunitat per
desenvolupar el Pla Especial i establir una estratègia territorial favorable tant per la ciutat
d’Inca com per la resta del territori de l’illa. 

 El Pla Territorial  es va aprovar ara fa 13 anys i  el  Pla especial  encara no s’ha
aprovat.

 És un territori  ben  comunicat  per  les  infraestructures  ja  existents  i  localitzat  al
centre de l’illa, ajudaria a consolidar els objectius del PTIM per fer d’Inca un node
territorial de Mallorca.

 És una oportunitat per millorar la façana inacabada de la ciutat, eliminant elements
distorsionadors i proposant un paisatge adient a l’entrada.

 Tal i com estableix el PGOU 2012 les classificacions actuals de sòl dins l’àmbit de
l’ART 11.1 així  com el  seu desenvolupament i  la seva execució material  resten
condicionades  i  diferides  a  la  tramitació  de  la  referida  ART,  inclosa  la  seva
avaluació ambiental, amb l’excepció del Sector 1 Industrial.

2.- Els objectius que marca el PTIM per la Pla Especial són:

1. Millora de la imatge de la ciutat. 

2. Creació d'un nou polígon industrial. 

3. Implantació de l'Hospital Comarcal d'Inca. 

4. Creació d'una nova zona d'equipaments i serveis entre l'hospital i el sòl urbà d'Inca.

5. Millora dels accessos a la ciutat d'Inca, especialment els de la carretera de Sineu i
Llubí. 

6. Creació de zones verdes en els accessos a la ciutat.

La present proposta paisatgística tracta específicament els punts 1, 4, 5 i 6, entenent que
els altres o ja estan executats  (3. Hospital d’Inca),  o pendents d’execució  (2. Sector 1
Polígon industrial amb Pla Parcial Aprovat Definitivament el 27/07/2012) i que permet el
seu desenvolupament, d'acord amb el previst a la disposició addicional ...de la Llei....

3.- Base legal de la proposta d’avanç de Pla Especial

El punt I de la Norma 40 del PTM estableix: ‘La localització, l’àmbit espacial, els objectius i
els criteris d’ordenació per a cada una de les Àrees de Reconversió Territorial esmentades
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en la norma anterior es detallen a les fitxes individuals de característiques que es troben a
l’Annex 1 d’aquest Pla, en les quals s’indica també la classe d’instrument de reconversió
territorial  que s’ha de desenvolupar:  Pla  de Reconversió  Territorial  (PRT),  Projecte de
Millora Territorial (PMT) o ambdós, en funció dels objectius, les actuacions concretes i les
classes de sòl afectat.’

La possibilitat d’optar per un Pla Especial deriva de la Norma 40.5 del PTIM vigent que, a
manca del desenvolupament reglamentari esmentat en la disposició addicional segona de
la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries (LDOT), preveu que aquests plans de Reconversió Territorial (PRT) i
Projectes de Millora Territorial (PMT) es puguin formular mitjançant  plans especials que
hauran de ser aprovats definitivament pel Consell de Mallorca. Així, per tal de definir la
figura de planejament que caldrà desenvolupar en aquest àmbit ens hem de remetre la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries, on es fa una primera definició dels instruments d’intervenció per a
executar les ART:

Capítol 7. Àrees de reconversió territorial (ART)
Article 37
Els  ajuntaments,  els  consells  insulars  i  el  Govern  de les  Illes  Balears
d’acord  amb  ells,  podran  dur  a  terme  actuacions  a  les  àrees  de
reconversió territorial (ART) amb l’objecte de restituir o millorar el paisatge
rural o urbà.
Article 38
1. Als efectes establerts a l’article anterior, es podran redactar i aprovar
els instruments de reconversió territorial següents:
a) El Pla de Reconversió Territorial (PRT).
b) El Projecte de Millora Territorial (PMT).
2. El Pla de Reconversió Territorial té per objecte la realització en àrees
de desenvolupament urbà, d’operacions d’esponjaments, d’implantació o
millora dels equipaments, d’infraestructura i de dotacions de serveis.
3. El Projecte de Millora Territorial té per objecte la millora del paisatge
urbà o rural.
Article 40 Quan els  instruments d’ordenació territorial  assenyalin  àrees
subjectes a un pla de reconversió territorial, els ajuntaments incorporaran
la seva delimitació als instruments de planejament general.

El Pla Territorial Insular de Mallorca va definir aquest àmbit d’estudi com una actuació
d’execució diferida i que els instruments de desenvolupament havien de ser el  Pla de
Reconversió Territorial i el Projecte de Millora Territorial, no obstant, i com ja hem apuntat
abans, en quan els instruments a desenvolupar deia el següent:

Norma 40. Desenvolupament i execució (AP)
5. Fins que no es produeixi el desenvolupament reglamentari esmentat en
la Disposició Addicional  Segona de la Llei  6/1999,  de 3 d’abril,  de les
Directrius  d’Ordenació  Territorial  de  les  Illes  Balears  i  de  Mesures
Tributàries, els Plans de Reconversió Territorial i els Projectes de Millora
Territorial  es formularan mitjançant  Plans Especials  que hauran de ser
aprovats definitivament pel Consell Insular de Mallorca.
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Finalment  la  Llei  6/99  de 3  d’abril,  de  les  directrius  d’ordenació  territorial  de  les  Illes
Balears afegeix:

Disposició addicional segona
El Govern de les Illes Balears dictarà les disposicions necessàries per dur
a terme els plans i els projectes per a les àrees de reconversió territorial
(ART) del capítol 7 del títol I d’aquesta llei, sense perjudici que es puguin
realitzar actuacions demostratives de forma immediata a l’entrada en vigor
d’aquesta llei.

4.- La regulació del Pla Especial al PGOU d'Inca 2012.  

Diferents  articles  del  PGOU  2012  fan  referència  a  l’ordenació  de  la  Façana  d’Inca,
concretament els articles 160 i 183 de les Normes urbanístiques:

Art. 160. Ordenació de l’ART façana d’Inca
El compliment dels objectius del  PTM respecta a la façana d’Inca han
estat  objecte  d’estudi  pormenoritzat  en  el  Pla  Especial  de  la  Façana
d’Inca que està en tramitació. L’ordenació resultant s’incorpora als plànols
d’ordenació suposant la classificació com a sòl urbanitzable dels sectors
1, 6, 7, 9 i 10 delimitats als plànols d’ordenació. La resta dels terrenys
inclosos dins l’àmbit  es classifiquen com a Sistemes Generals,  cas de
l’Hospital  d’Inca i  el  Poliesportiu,  i  Sistemes Generals  d’Espais  Lliures
Públics. Una part de l’àmbit resta en classificació de sòl rústic de règim
general amb unes limitacions específiques en quan a noves construccions
permeses.
Les  classificacions  de  sòl  dins  l’àmbit  de  l’ART  11.1  proposades  a
l’adaptació així com el seu desenvolupament i la seva execució material
resten condicionades i diferides a la tramitació de la referida ART, inclosa
la seva avaluació ambiental, amb l’excepció del Sector 1 Industrial, tot i
que es tramita a l’empara del disposat a DT3ª de la Llei 4/2010
Així mateix, s’incorpora l’estudi paisatgístic de la façana d’Inca que haurà
de tenir-se en compte a l’hora de la redacció dels corresponents plans
parcials i  la resta d’interaccions que afectin a la façana d’Inca, per tal
d’aconseguir l’objectiu de la millora de la imatge de la ciutat a la nova
façana resultant.

Art. 183. Sòl Rústic Comú de Règim General dins l’àmbit de l’ART. 11.1 façana
Inca 

En  el  sòl  classificat  com  a  rústic  general  no  ordenat  com  a  sòl
urbanitzable  ni  Sistemes  Generals  dins  l’àmbit  de  l’ART.  11.1
s’estableixen les següents mesures de protecció paisatgística:

a) Es prohibeixen les edificacions de nova planta.
b)  Les  edificacions  existents  destinades  a  usos  permesos  i
compatibles en la seva classificació de sòl rústic de règim general
podran ésser objecte d’ampliació fins el vint-i-cinc per cent (25 %)
de  la  superfície  actual  sempre  que  es  compleixin  la  resta  de
paràmetres edificables del PGOU i del PTM.
c) Els paràmetres de les edificacions es regulen segons el previst
a l’article 169.
d)  El  règim d’usos  respectarà  els  de  la  matriu  contemplada  a
l’article 169 bis.
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e) Les condicions de l’edificació queden regulades al Capítol IV
del Títol IX.

5.- Procediment i legislació urbanística aplicable. 

- Legislació 

Davant la falta del desenvolupament reglamentari que havia de regular els plans especials
relatius a les Àrees de Reconversió Diferida que preveu la norma 40.5 del PTIM, es
podem acollir a l'aplicació de forma subsidiària a la regulació que es preveu a la Llei
2/2014 (LOUS) i el seu reglament.  

La LOUS estableix en el seu article 45 la definició dels plans especials, essent el PEFI un 
pla especial de desenvolupament del PTIM: 

Article 45. Plans especials
1. Els plans especials són instruments de planejament que poden ser autònoms,
quan  es  formulin  per  l’establiment  d’ordenacions  sectorials,  parcials  o
específiques,  o  de  desenvolupament, quan  desenvolupin  instruments
d’ordenació  territorial  o  plans  generals.  En  el  cas  dels  autònoms,  hauran  de
justificar la coherència de les seves determinacions amb les d’aquells plans. Quan
siguin plans especials de desenvolupament, s’han d’ajustar a les previsions dels
plans que desenvolupen.
En cap cas els plans especials no poden substituir el pla general municipal
en la seva funció d’ordenació integral del territori, ni alterar la classificació
del sòl.

El Pla Especial de l'ART 11, Façana d'Inca, s’emmarca dins l’apartat 2.h, doncs té per
objectiu el desenvolupament previst en el PTIM:

2. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial
aplicable per raó de la matèria, els plans especials podran tenir per objecte:

1. L’ordenació  d’elements  o  conjunts  protegits  per  la  legislació  sobre
patrimoni històric.

2. La protecció del paisatge o de les vies de comunicació.

3. La protecció i la conservació del medi natural i rural.

4. El  desenvolupament  i  l’execució  d’elements  de  l’estructura  general  i
orgànica.

5. Actuacions urbanístiques de les previstes en l’article 29 d’aquesta llei.

6. Adequació  de  les  xarxes  d’instal·lacions  a  les  condicions
historicoambientals dels nuclis de població.

7. L’ordenació  de  la  zona  de  serveis  del  port  d’acord  amb  la  legislació
específica.

8. El  desenvolupament  dels  àmbits  així  prevists  en  els  plans  territorials
insulars.
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9. L’ordenació  dels  assentaments  en  el  medi  rural,  d’acord  amb  el  que
assenyala l’apartat 2 de l’article 42 d’aquesta llei.

10.Plans de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

11. Qualssevol altres finalitats anàlogues.

L’aprovació definitiva del Pla Especial habilitaria a l’Ajuntament d’Inca l’execució de les
obres i instal·lacions aprovades en el Pla Especial.

3. L’aprovació dels plans especials habilita l’administració competent per executar
les obres i les instal·lacions corresponents, sens perjudici  de l’exigibilitat de les
llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i del que estableix
la legislació sectorial.

El contingut dels Plans Especials ve definit a l’apartat 4:

4. Els plans especials contenen les determinacions que exigeixen els instruments
d’ordenació territorial o de planejament general corresponent o, a falta d’aquest,
les pròpies de la seva naturalesa i finalitat, degudament justificades a través d’una
memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o la conveniència del pla,
desenvolupades  en  els  estudis,  els  plànols  d’informació  i  d’ordenació  que
correspongui, les normes i els catàlegs que escaiguin. S’ha d’incloure un estudi
d’avaluació  de  la  mobilitat  generada  que,  si  s’escau,  definirà  les  mesures  a
adoptar respecte dels grans centres generadors de mobilitat que es prevegin, i
han  d’incorporar  l’informe  de  sostenibilitat  ambiental  que  regula  la  normativa
sobre avaluació ambiental de plans i programes tret que, per la seva específica
finalitat i objecte, l’òrgan ambiental acordi l’exoneració pel fet de no tenir efectes
significatius sobre el medi ambient.
Respecte  de  les  actuacions  d’urbanització  que  ordenin,  han  d’incorporar  un
informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en què es ponderarà en particular
l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques afectades per la implantació i el
manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en funcionament i la
prestació  dels  serveis  resultants,  així  com la  suficiència  i  l’adequació  del  sòl
destinat a usos productius.
Quan el pla especial delimiti i ordeni actuacions edificatòries i de regeneració i
renovació urbanes d’acord amb la Llei  8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació,
regeneració i renovació urbanes, haurà d’incorporar l’avanç de l’equidistribució i el
pla de reallotjament i, si s’escau, de retorn, en els termes prevists a l’article 10 de
l’esmentada llei estatal. Així mateix, l’informe de sostenibilitat econòmica haurà
d’incorporar l’establert a l’article 11 de l’esmentada llei estatal.

El RLOUS estableix les determinacions dels plans especials urbanístics en el seus articles
108, 116 i 118.

Article 108. Determinacions dels plans especials urbanístics
Dins del ventall de plans especials exposats pel RLOUS el PEFI s’emmarca dins
els  plans  especials  de  desenvolupament  d’instruments  d’ordenació  territorial,
corresponent a l’article 116.

Article  116.  Determinacions  específiques  dels  plans  especials  de
desenvolupament d’instruments d’ordenació territorial
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1.  Es  poden  redactar  plans  especials  per  desplegar  les  determinacions
establertes  en els  instruments  d’ordenació  territorial,  l’aprovació  dels  quals  és
competència del Consell Insular de Mallorca, relatives tant a àmbits físics com a
àmbits sectorials.
2.  Les  determinacions  d’aquests  plans  especials  són  les  que  ha  definit  o
especificat l’instrument d’ordenació respectiu amb relació a sectors del territori o
per  executar  determinades  accions  lligades  amb  les  habilitacions  generals
establertes en la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial; en la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears
i  de mesures tributàries,  o en altres disposicions normatives que li  confereixin
atribucions reguladores 
Article 118. Documentació dels plans especials
1. La documentació dels plans especials s’ha d’elaborar amb el grau de precisió
adequat a l’objecte i la finalitat i, en tot cas, amb el mateix o major grau de detall
que el del planejament que desenvolupen o complementen. S’ha de formalitzar
tant en suport físic, com en suport digital.
2. Integra la documentació a què es refereix l’apartat anterior:
a) La memòria descriptiva, que ha de reflectir de forma escrita i gràfica tots els
aspectes del planejament en vigor que resulten afectats pel pla especial.
b)  La  memòria  justificativa  de  l’objecte  i  la  finalitat  del  pla,  que  n’inclou  la
necessitat o la conveniència.
c) L’estudi o els estudis complementaris elaborats en funció de l’objecte específic
del pla especial en concret. Singularment, si l’objecte específic del pla especial
incideix  en  totes  o  algunes  de  les  matèries  associades  a  la  memòria  social
prevista en l’article 83 d’aquest Reglament i que no han estat avaluades pel pla
general en relació al corresponent àmbit del pla especial, ha de justificar aquests
extrems mitjançant els estudis adients.
d) Els plànols d’informació i els plànols d’ordenació, a l’escala adequada per a la
ubicació i identificació correcta de les determinacions i contingut.
e) Les normes urbanístiques, que comprenen, si escau, les mesures de protecció
que siguin procedents d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
f) Les condicions a les quals s’han d’ajustar, si escau, els projectes tècnics de
desenvolupament d’obres d’infraestructura.
g) La regulació de les condicions de l’edificació, quan el desenvolupament del pla
especial prevegi la construcció d’edificis o instal·lacions destinades a equipament
públic o vinculades a infraestructures.
h) El catàleg d’elements i d’espais protegits, que s’ha de redactar d’acord amb el
que preveu l’article 47 de la LOUS i els articles 125 a 130 d’aquest Reglament,
quan en l’àmbit del pla existeixin béns susceptibles de protecció.
3. En funció de l’objecte i la finalitat, els plans especials han d’incloure un estudi
d’avaluació  de  la  mobilitat  generada  que,  si  s’escau,  definirà  les  mesures  a
adoptar respecte dels grans centres generadors de mobilitat que es prevegin.
4. Els plans especials han d’incorporar l’informe de sostenibilitat ambiental en els
termes que regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes,
tret que, per la finalitat i l’objecte específics, l’òrgan ambiental acordi exonerar-lo
pel fet de no tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
5. Els plans especials que ordenin actuacions d’urbanització han d’incorporar un
informe  o  memòria  de  sostenibilitat  econòmica,  en  què  es  ponderarà,  en
particular,  l’impacte  de  l’actuació  en  les  hisendes  públiques  afectades  per  la
implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en
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funcionament  i  la  prestació  dels  serveis  resultants,  així  com  la  suficiència  i
l’adequació del sòl destinat a usos productius.
6.  Els  plans  especials  que  delimitin  i  ordenin  actuacions  edificatòries  i  de
regeneració i renovació urbanes d’acord amb la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
rehabilitació,  regeneració  i  renovació  urbanes,  han  d’incorporar  l’avanç  de
l’equidistribució  i  el  pla  de  reallotjament  i,  si  escau,  de  retorn,  en  els  termes
prevists  en  l’article  10  de  l’esmentada  Llei  estatal.  Així  mateix,  l’informe  de
sostenibilitat  econòmica  haurà  d’incorporar  l’establert  en  l’article  11  de
l’esmentada llei estatal

- Procediment.

La present proposta d'avanç es tramitarà conforme preveu l'article 51 de la LOUS i l'article
144 del  RLOUS. En tot  cas, l'avanç haurà de contenir, com a mínimes,  les següents
determinacions: 

a) Els objectius i els criteris generals del pla. 
b)  Una  síntesi  de  les  alternatives  considerades  i  dels  objectius  i  criteris  urbanístic,
ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació
púbica.
c) La descripció de la es característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.
d) Si l'instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe ambiental
preliminar perquè l'`òrgan ambiental pugui determinar l'amplitud, el nivell de detall i el grau
d’especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental, sens perjudici del que estableix la
normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes. 

En  quant  a  l'aprovació  del  present  Pla  Especial  de  reconversió  territorial,  el  qual
s'emmarca dins el desenvolupament del PTIM, entenem que atès la falta d'una regulació
específica a la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació del territori, sobre aquests
instruments de planejament, serà aplicable la tramitació prevista a la LOUS i RLOUS. En
conseqüència, realitzat el present avanç, procedirà que el Ple de l'Ajuntament aprovi de
forma  inicial  i  provisional  la  proposta  que  resulti.  Finalment,  l'aprovació  definitiva
correspondrà al Consell de Mallorca.   

En  definitiva,  aquest  resulta  el  marc  jurídic  que  permetrà  establir  les  determinacions
urbanístiques  necessaris  per  dur  a  terme  els  objectius  del  Pla  Especial  pel
desenvolupament  de l’ART, Façana d’Inca,  prevists  a  l’article  40  del  Pla Territorial  de
Mallorca i dona la corresponent resposta a l'àmbit afectat.  

D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per  a  la  modernització  del  govern  local,  quant  a  la  tramitació  dels  instruments  de
planejament serà necessari  el  vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de la corporació.

II.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.c) i e), 22.2.c) i 25.2.d) de la Llei reguladora de les
bases de règim local  de 2 d'abril  de 1985; i  els articles 4.1.c) i  e), 50.20, 123.1, 163 i
següents del  Reglament d'organització,  funcionament i  règim jurídic de les corporacions
Locals de 28 de novembre de 1986; el  lletrat  municipal que subscriu sotmet el  present
Informe-proposta FAVORABLE a la consideració de la Comissió Informativa d’Urbanisme i
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Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan
competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- APROVAR la proposta d’AVANÇ del Pla Especial per dur a terme el desenvolupament de
l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida (ART) de la Façana d’Inca prevista al Pla Territorial
Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1, redactada per l'arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas. 

2.- POSAR a disposició del públic per un termini de UN MES mitjançant anuncis que es
publicaran en el  butlletí  Oficial  de les Illes Balears,  a un diari  de major circulació de la
Comunitat  Autònoma  i  a  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament,  la  proposta  d'AVANÇ del  Pla
Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida
(ART)  de  la  Façana  d’Inca,  norma  39,  núm.  11.1,  durant  el  qual  es  podrà  examinar
l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i Habitatge, horari de 9 a 14 hores)
d'aquest  Ajuntament  per  formular  els  suggeriments  i  allegacions  que  es  considerin
oportunes.

3.-  SUSPENDRE l’atorgament  de llicències de parcel·lació,  edificació  i  demolició  en els
casos que pugin  contradir  les  determinacions previstes  a  la  proposta  d'AVANÇ del  Pla
Especial per dur a terme el desenvolupament l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida (ART)
de la Façana d’Inca prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1. "

Durant el debat el Sr. Tortella, el Sr. Oriol i la Sra. Osés s’incorporen a la sessió, i la Sra.
Weber, el Sr. Peña, la Sra. Sabater i la Sra. Fernández se n’absenten, i no voten.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (17).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Urbanisme per aprovar l’avanç del Pla Especial de l’àrea de reconversió territorial diferida
(ART), façana d’Inca.

19.DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME  PER  APROVAR
DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DEL PGOU

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar
definitivament la modificació puntual núm. 7 del PGOU, de data 17 de juliol de 2017, que
transcrit textualment diu:

«INFORME que,  en  forma  de  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ,  formula  el  cap  de  l'Àrea
d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor municipal   en relació amb l’aprovació definitiva de
la  modificació  puntual  núm.  7  del  PGOU  d’Inca,  consistent  en  la  introducció  de  la
ordenació de l’edificació per configuració flexible a la qualificació d’eixample (Ei), així com
el canvi de l’ordenació actual, per alineació a vial, a configuració flexible de la parcel·la
urbana núm. 5 de la UA-15, delimitada per l’avinguda de Jaume II, carrer d’Eivissa, carrer
de  Menorca  i  l’espai  lliure  públic  ELP6-ZV),  perquè  s’elevi  a  la  decisió  del  Ple  de
l’Ajuntament.

I.- VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 7 de PGOU d’Inca,
que té com objecte la introducció de la ordenació de l’edificació per configuració flexible a
la qualificació d’eixample (Ei), així com el canvi de l’ordenació actual, per alineació a vial,
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a configuració flexible de la parcel·la urbana núm. 5 de la UA-15, delimitada per l’avinguda
de Jaume II, carrer d’Eivissa, carrer de Menorca i l’espai lliure públic ELP6-ZV; en resulten
els Antecedents de fet següents: 

1.- La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU
d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació
en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012. 

No obstant això, s'ha d'aclarir que la UA-15 es va delimitar al PGOU de 1987, mantenint
aquesta delimitació al PGOU de 2005 i al vigent de 2012. 

2.- Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 1 de desembre de 2006, es va
aprovar  el  projecte  reparcel·lació  voluntària  de  la  UA-15,  juntament  amb  l’escriptura
pública de segregació, agrupació, reparcel·lació voluntària i cessió de terrenys destinats a
vials, espai lliure públic i 10 % d'aprofitament urbanístic.

3.- Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 2 de febrer de 2007, es va
ratificar  l'aprovació  de  la  escriptura  pública  de  reparcel·lació  voluntària  i  cessió  de
terrenys. 
 
4.- Per la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 19 de maig de 2006, es va aprovar
el  projecte  d'urbanització  de  la  UA-15,  les  quals,  a  data  d'avui  i,  segons  informe de
l'enginyer municipal de data 24/11/2011, es troben executades quasi en la seva totalitat
(vials,  aceres,  jardineria,  xarxa  pluvials,  xarxa  residuals  i  enllumenat  públic),  amb  la
excepció de les obres corresponents a les infraestructures elèctrica de baixa i mitja tensió
i telecomunicacions, així com l’execució de la zona verda prevista.

5.- L'Ajuntament d'Inca i el promotor de la UA-15, varen signar, en data de 13/03/2012, la
cessió i manteniment temporal de part de serveis i vials ja executats de la unitat d'actuació
en qüestió per un termini de deu anys i, en tot cas, fins al moment de al recepció definitiva
de les obres d'urbanització. 

6.- Per part dels actuals propietaris de la parcel·la 5 de la UA-15, la Fundació Sant Joan
de Déu,  es  va  proposar  dur  a  terme la  present  modificació  puntual  amb l'objecte  de
millorar l'espai de relació del solar en qüestió amb l'espai lliure públic i/o zona verda que
delimita amb el solar esmentat.  

En aquest sentit, es justifica a la memòria de la proposta de modificació el següent: 

OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

La oportunidad de afrontar ahora la MP queda patente a partir del momento en que se
ha  detectado  una  ordenación  que  no  resuelve  satisfactoriamente  la  relación  entre  la
edificación  prevista  por  el  PGOU y  el  espacio  libre  público  ELP-6-ZV. Dicho  espacio
público no está aun diseñado ni  ejecutado,  por  lo  que,  teniendo en cuenta  la  nueva
distribución de los volúmenes edificatorios colindantes a él, se está a tiempo de diseñar
un parque público más libre y acorde con el soleamiento, y sin fachadas colindantes con
sus límites. 
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La  conveniencia de  la  MP, mediante  una  Configuración  Flexible  (CF)  de  la  futura
edificación está justificada en los tres objetivos principales de la modificación:

Justificación del  cambio del  espacio interior  de isleta  cerrada:  La calificación  de
manzana  cerrada  alineada  a  vial  con  espacio  interior  de  isleta  cerrada,  existente
actualmente, pierde todo su sentido, ya que dicha ordenación se puede aplicar tan sólo
en la mitad de la manzana (al ser la otra mitad un espacio libre público), resultando de
facto que la manzana no queda realmente cerrada con un espacio privativo interior, sino
que queda semi-abierta y mostrando dos grandes fachadas traseras visibles desde el
parque público y pegadas a este, dejando al descubierto el patio interior de la manzana.

Justificación del cambio del retranqueo posterior con el espacio libre público con el
que delimita:  en vez adosar las fachadas traseras al espacio público y dejar a la vista,
(desde este y desde los viales colindantes) el patio semi-abierto interior, se propone no
llevar las fachadas traseras hasta el límite trasero del solar, dejando una franja continua
de separación, de tal manera que la edificación que separada del espacio libre público,
generando  fachada  continua  al  parque,  menor  presión  visual  de  la  edificación  con
respecto al espacio libre público, y un mayor soleamiento del mismo.

Justificación de mejora en la orientación del edificio:  al resultar un edificio en forma
lineal en vez de en forma de C, no existirían partes del edificio que dieran sombra a las
otras, ni fachadas que dieran a patio interior, mejorándose la visual y la orientación de la
edificación, tanto a la zona verde como a la Avenida.

Al no tratarse de una manzana cerrada, y por estar anexa al ELP, se consigue una mejor
ordenación a través de una ordenación mediante Configuración Flexible.

Dada la ordenación de la zona existente, Alineación a Vial (AV), en el caso de optar por
una  ordenación  mediante  edificación  aislada  se  distorsionaría  la  alineación  a  vial
existente. Por ello se propone una nueva ordenación por Configuración Flexible (CF), que
manteniendo las principales características de la ordenación AV existente permite cierta
flexibilidad en la configuración de la edificación y su relación con el ELP.

7.- La modificació puntual en qüestió ha estat redactada per l'arquitecte, Sr. Francisco
Javier Muñoz Bustillo, amb la col·laboració dels Serveis Tècnics Municipals. 

8.- Per part de l'arquitecte municipal, s'ha emès el corresponent informe tècnic amb data
25 de maig de 2017 on s’analitza de forma positiva i  favorable la modificació que es
proposa. 

9.- L’expedient de modificació es va sotmetre a informació pública, essent publicat en el
BOIB, un diari de major difusió i a la pàgina web de l’Ajuntament, sense que s'hagi presentat
cap al·legació. 

10.-  Durant  l’aprovació inicial  es varen sol·licitar  tots  els  informes a les administracions
afectades i, en particular, es va sol·licitar l’informe preceptiu i no vinculant al Consell de
Mallorca, conforme al previst a l’article 54.5 de la LOUS.

11.- Per part del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, s'ha
emès el corresponent informe en data 19/06/2017. 
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Fonaments de dret 

Primer.- Justificació oportunitat i conveniència de l'interès públic de la modificació i els seus
efectes positius sobre l’ordenació urbanística de la ciutat. 

La present modificació de planejament justifica la seva oportunitat  i  conveniència,  en la
millora de l'ordenació de la parcel·la 5 de la UA-15, respecte a l'actual regulació d'eixample
(Ei) amb alineació de vial (AV), tenint en compte que aquesta parcel·la urbana llinda amb un
espai lliure públic pendent d'executar i que aquesta circumstància recomana que hagi una
millor relació entre el solar edificable i la futura zona verda. 

En aquest sentit, es proposa que aquesta parcel·la presenti una "configuració flexible" que
impliquen les següents millores per a l'ordenació:

 Millora de la relació entre l’edificació amb l'espai lliure públic. 
 Millora de les condicions de solejament i menor pressió de l’edificació sobre la zona

verda.
 Es genera una façana contínua i  separada de a l’espai lliure públic que millora

respecta la façana de pati d’illeta prevista a l’ordenació vigent.
 Es millora de la volumetria de l'edificació passant d’edificació en U amb pati d’illeta

cap a l’espai lliure públic a un edifici sense façana posterior a pati d’illeta, generant
quatre façanes principals de l’edifici. 

Així, per tant, la modificació suposa introduir a l'article 138. zona eixample (Ei) del PGOU,
una nova ordenació amb la denominació de Configuració Flexible (CF), que mantenint les
principals característiques de la ordenació d’alineació de vial (AV) existent, permeti certa
flexibilitat en la configuració de l'edificació i la seva relació amb l'espai lliure públic. 

La redacció introduïda a l'article 138 esmentat és la següent: 

C) Configuració flexible (CF)

L’ordenació mitjançant el tipus d’edificació segons volumetria especifica és aquella en
la qual la forma i la situació de les edificacions es determinada pel mateix Pla general o
per un instrument de planejament sectorial que s’incorpori o el desenvolupi, i s’estableix
una ordenació de volums específica, sempre que afavoreixi l’ interès general amb una
millor ordenació de la ciutat, dels espais públics i qualitat urbana. 

El canvi d’ordenació per alineació a vial a configuració flexible es podrà dur a terme
quan la nova configuració suposi una millora per l’ interès general; establint com a criteris
de millora aquells que siguin més favorables al desenvolupament urbà sostenible; a una
millor  integració  paisatgística;  al  millor  equilibri  entre  l'aprofitament  edificador  els
equipaments urbans i els espais públics; als majors o millors espais lliures; a la millor
conservació del patrimoni protegit; al menor deteriorament del medi natural, del paisatge i
de la imatge urbana; a una edificació més sostenible; com també a l’ interès més general
de la col·lectivitat.

L’ordenació dels volums de l’edificació es realitzarà limitant l’espai edificable de cada
parcel·la. Aquesta delimitació haurà de formar els volums de les edificacions
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En aquest tipus d’ordenació les edificacions se situen, en un espai edificable de la
parcel·la especialment delimitat al pla, encara que permetent al planificador i a l’arquitecte
projectista major llibertat de disposició de volums.

Paràmetres, Qualsevol paràmetre o norma dels definits en general per a tots els tipus
d’ordenació poden ser utilitzats en l'ordenació per configuració flexible, sense perjudici de
les precisions que es facin seguidament:

- Els paràmetres específics per configuració flexible són:

i) El perímetre regulador. S’entén per tal la figura poligonal que determina la zona
ocupada per  les  edificacions.  Podran  existir  a  l’espai  edificable  perímetres  poligonals
diferents per a diverses plantes. 

ii) El perfil regulador. S’entén per aquest la secció o les seccions dibuixades amb la
finalitat de determinar el màxim envoltant dins del qual s’haurà d’inscriure el volum de
l’edificació que correspon a cada parcel·la.

iii) L’altura màxima i total.

El pla o l’estudi de detall  haurà de determinar el perímetre regulador, l’altura en
metres i el nombre de plantes que té cada part de l’edificació. Aquesta determinació es
podrà realitzar dibuixant un perfil regulador. Tot això sense perjudici del compliment de les
altures màximes fixades pel Pla general.

-  Paràmetre  no  específic  de  l’ordenació.  En  el  cas  que  es  desitgi  una  major
flexibilitat en la disposició de les edificacions, mentre s’asseguri l’harmonia i estètica del
conjunt,  s’admetrà  la  fixació  de  coeficients  d’edificabilitat  nets  de  parcel·la  amb  la
incorporació dels criteris que garantissin el compliment dels objectius pels quals s'adopta
l'ordenació per configuració flexible.

La  resta  de  condicions  se  regularan  d’acord  a  la  qualificació  d’Eixample  (Ei)  segons
Alineació a Vial (AV).

Segon.- Respecte a determinades qüestions plantejades a l'informe tècnic municipal el seu
abast a la present modificació puntual de planejament. 

Quant  a  informe  de  l'arquitecte  municipal,  respecte  a  la  falta  d'incorporació  de  les
prescripcions indicades a l'acord d'aprovació definitiva del PGOU d'Inca de data 26/10/2012,
així  com  altres  qüestions  que  entén  necessari  abordar  de  forma  prèvia  a  qualsevol
modificació  puntual  i  sobre  si  tenen  incidència  sobre  l'oportunitat  de  la  modificació,  es
manifesta el següent:  

a) La incorporació de les prescripcions que es varen establir a l’acord d’aprovació definitiva
del PGOU de 2012, hem de dir que es tracta d’un treball pendent i que no es pot demorar
per  més  temps.  No  obstant  això,  aquestes  prescripcions  són  d’obligat  compliment  en
l’aplicació del planejament municipal i, per tant, vinculants. En tot cas, no hem trobat cap
precepte a la normativa urbanística autonòmica i insular, on hagi una prohibició expressa
que no es puguin tramitar modificacions puntuals de planejament sinó estan incorporades
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les prescripcions imposades en el seu moment. De fet, l'Ajuntament d'Inca ja ha tramitat
dues modificacions puntuals del PGOU de 2012, les quals han seguit el seu tràmit ordinari i
no han tingut impediment per a la seva aprovació definitiva.

b)  Respecte  a  la  qüestió  relativa  a  la  suficiència  hídrica  i  capacitat  depuradora,  hem
d'apuntar  que  l'Ajuntament  està  gestionant,  a  l'actualitat,  per  una  part,  la  posada  en
disposició  a  l'entitat  pública  ABAQUA,  dels  terrenys  per  dur  a  terme  l'ampliació  de  la
infraestructura de depuració d'aigües i, per altre banda, la redacció del Pla de gestió d'aigua,
amb la finalitat de complir amb les prescripcions establertes al PGOU de 2012 per part de la
Comissió  Balear  de  Medi  Ambient.  No  obstant  això,  no  veiem rellevància  ni  afectació
d'aquesta qüestió sobre l'objecte de la present modificació, atès que l'actuació intervé sobre
sòl urbà consolidat. 

c) En el mateix sentit  podem argumentar la transcendència o afectació de la Disposició
transitòria  primera  de  la  Llei  7/2012,  de  mesures  urgents  per  a  l'ordenació  urbanística
sostenible i els decret llei 1 i 2 de 2016 de mesures urgents en matèria urbanística, aspectes
que no tenen aplicació en la modificació puntual ara en tramitació. 

d) Encara que la present modificació i, en concret, la UA-15 es troba dins l'àmbit de la ART
façana d'Inca del PTI, aquesta circumstància no té cap incidència respecte a la present
modificació, atès que els objectius de l'ART no tenen afecció sobre aquesta unitat d'actuació,
la qual ja té la condició de sòl de urbà pendent d'executar la zona verda ELP-6-ZV i els
serveis destinats a les infraestructures elèctrica de baixa i mitja tensió i telecomunicacions.

c) Consta la reparcel·lació voluntària de la UA-15 aprovada de forma definitiva per la Junta
de Govern Local, en sessió ordinària de dia 1/12/2006, i ratificada l'escriptura pública de dita
reparcel·lació i cessió de vials, zona verda i 10 % d'aprofitament, per acord de Junta de
Govern de dia 2/02/2007. Aquesta reparcel·lació es va trasllada a la planimetria del PGOU
de 2012, aprovat de forma definitiva per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori  de
Consell de Mallorca, en sessió de dia 26/10/2012.  

Tercer.- Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.

1.-  L'Ajuntament,  en  l'exercici  de  les  seves  competències  en  matèria  de  planejament
urbanístic que l'atorga l'article 25.2 a) de la Llei 7/1986, de bases de règim local, ha impulsat
la present modificació puntual del PGOU, atès que considera que es donen els requisits de
conveniència  i  oportunitat,  els  quals  queden  motivats  i  contrastats  a  la  memòria  de  la
modificació en qüestió.  

2.- L’article 53 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) i l'article 153
del  Reglament  general  de  desenvolupament  de  la  LOUS,  regula  la  competència  per  a
l’aprovació del planejament. En el cas que ens ocupa atès que es tracta d’una modificació de
determinacions no estructural (art. 41 i 42 LOUS), segons es determina a la memòria de la
proposta de la modificació i a l'informe de l'arquitecte municipal, la competència per a la seva
aprovació definitiva correspon a l’Ajuntament.

3.- El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 54 de la LOUS i els
articles 154 i següents del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63,
64, 65, 66 de la Llei esmentada i els articles 171 i següents del Reglament, respecte a la
seva formació, conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració
d’utilitat pública.
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4.- Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 50 de la LOUS i articles
138, 139 i 140 del Reglament general. 

5.- La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 12/2016, de
17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal en
matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
considerant que aquesta no està subjecta als procediments d’avaluació ambiental, atès que
s’engloba dins la finalitat que preveu l'article 9.4 a) apartat I. de la Llei 12/2016 esmentada,
quant,  segons s’expressa a la memòria de la present modificació,  que es produeix una
disminueix  del  percentatge  d’ocupació  de  la  parcel·la  i  manté  la  mateixa  edificabilitat
assignada pel planejament. 

En  conseqüència,  la  present  la  present  Modificació  no  està  subjecta  al  procediment
d’avaluació ambiental estratègica.   

6.- També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes
que tenen el caràcter de normativa bàsica i tenen efecte sobre els instruments d'ordenació
territorial i urbanístic (art. 22).  

7.- D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per  a  la  modernització  del  govern  local,  quant  a  la  tramitació  dels  instruments  de
planejament serà necessari  el  vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.

II.- ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.a) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local, de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del  Reglament d'organització,  funcionament i  règim jurídic de les corporacions
locals  de 28 de novembre de 1986,  el  lletrat  municipal  que subscriu  sotmet el  present
Informe-Proposta a  la  FAVORABLE  a  la  consideració  del  president  de  la  Comissió
Informativa d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.-  APROVAR DEFINITIVAMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 7 de PGOU
d’Inca, consistent en la introducció de la ordenació de l’edificació per configuració flexible
a la qualificació d’eixample (Ei), així com el canvi de l’ordenació actual, per alineació a
vial,  a configuració flexible de la parcel·la urbana núm. 5 de la UA-15,  delimitada per
l’avinguda de Jaume II, carrer d’Eivissa, carrer de Menorca i l’espai lliure públic ELP6-ZV,
que ha estat redactada per l’arquitecte, Sr. Francisco Javier Muñoz Bustillo.

2.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de
l’Ajuntament. 

3.- NOTIFICAR el present acord a les persones i/o interessats. 

4.- TRAMETRE, un exemplar complet diligenciat de la present Modificació al Consell de
Mallorca i a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears. 
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Inca,  17  de  juliol  de  2017.  El  cap  de  l'Àrea  d'Urbanisme  i  Habitatge  lletrat  assessor
municipal, Carlos Mena Ribas

Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge a la seva sessió de dia 17/07/2017, es
va acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració
del Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 27/07/2017."

Durant la intervenció del Sr. Batle, la Sra. Sabater s’incorpora a la sessió.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Urbanisme per aprovar definitivament la modificació puntual núm. 7 del PGOU.

20.DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME  PER  APROVAR
DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ D’ÚS DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI
SITUAT A LA PLAÇA DEL LLEDONER

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar
definitivament  la  modificació  d’ús  de  la  planta  baixa  de  l’edifici  situat  a  la  plaça  del
Lledoner, de data 17 de juliol de 2017, que transcrit textualment diu:

"INFORME  que,  en  forma  de  PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ,  formula  el  cap  de  l'Àrea
d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor municipal envers l'aprovació definitiva per dur a
terme la  modificació  de l'ús detallat  de l'equipament públic  classificat  com a sòl  urbà i
qualificat com sociocultural al Pla Parcial de la urbanització de Crist Rei Nou (Sector 1 del
PGOU d'Inca de 1987), situat al carrer d’Antoni M. Alcover cantonada amb el carrer Josep M.
Llompart (enfront de la plaça des Lledoner) amb l'objecte que la planta baixa de l’equipament
tingui ús docent/assistencial, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L'AJUNTAMENT:  

I.- VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació de l'ús detallat de l'equipament
públic municipal, classificat com a sòl urbà i qualificat com sociocultural al Pla Parcial de la
urbanització de Crist Rei Nou (Sector 1 del PGOU d'Inca de 1987), situat al carrer d’Antoni
M. Alcover cantonada amb el carrer Josep M. Llompart (enfront de la plaça des Lledoner), en
resulten els Antecedents de fet següents: 

1.- Que els Serveis tècnics d'Urbanisme, en aquest cas el que subscriu i l'arquitecte tècnic
municipal,  varen  redactar  la  Memòria  justificativa  de  la  conveniència  i  racionalitat  en
l'alteració de l'ús detallat de l'equipament dotacional i qualificat en la seva totalitat com
sociocultural,  quant  a  la  planta  baixa  de l'edifici,  com a conseqüència  que és  interès
municipal que l'equipament en qüestió pugui albergar l'ús docent i assistencial comunitari,
davant la demanda i necessitat de fer front i resposta a la formació no reglada i creació de
tallers i/o centres ocupacionals destinats a persones amb alguna discapacitat, davant la
manca d'espais en el municipi destinat a aquest col·lectiu, segons es va informar des de
l'Àrea de Formació i Serveis Socials, qüestió que també ha estat reflectida per part de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca, quant que determinades entitats
que presten suport a persones amb discapacitat al municipi d'Inca i comarca, requereixen
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de més espais habilitats, davant la gran demanda i llista d’espera que hi ha en aquest
moment. 

En aquest sentit, s'ha proposat que l'edifici públic en qüestió, destinat en la seva totalitat a
ús sociocultural, pugui albergar a la planta baixa un ús docent i assistencial amb l'objectiu
de  poder  dur  a  terme,  de  forma  exclusiva,  activitats  destinades  a  tallers  i/o  centres
ocupacionals  destinats  a  persones  amb discapacitat,  mantenint  l'ús  sociocultural  a  la
planta primera, destinada, principalment, a entitat ciutadanes.

2.- Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 22 de març de 2017, es va
aprovar inicialment la modificació de l'ús detallat de l'equipament públic municipal i es va
sotmetre a informació pública per un termini de vint dies mitjançant publicació en el butlletí
oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la pàgina web municipal (primer tauló d'edictes i,
posteriorment, en la normativa urbanística). Respecte a aquesta qüestió, hem de dir que
la documentació, en la seva totalitat, es va publicar en el punt d'accés electrònic municipal
dia 25/05/2017, la qual cosa implica que el termini de 20 dies s'han de computar a partir
d'aquesta data, finalitzant el període d'informació pública dia 22/06/2017. 

Així mateix, també es va notificar, personalment, l'acord d'aprovació inicial a l'Associació
Constància  de  la  Segona  Edat  d'Inca,  atesa  la  seva  condició  d’usuària  de  part  de
l'equipament públic objecte de modificació de l'ús. 

3.- Mitjançant escrit amb registre d'entrada de data 8/05/2017 i de 18/05/2017, es varen
presentar, respectivament,  al·legacions per l'Associació Constància de la Segona Edat
d'Inca i el Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears.

Fonaments de dret 

1.-  El  PGOU  d'Inca,  al  seu  article  96  defineix  l'ús  dels  equipaments  comunitaris  i/o
dotacionals, en concret l'ús docent i assistencial amb la següent definició: 

5.2. DOCENT
Activitats d'ús públic, col·lectiu o privat, destinades a la formació humana i intel·lectual de
les  persones  en  els  seus  diferents  nivells.  S'inclouen,  a  títol  d'exemple,  els  centres
universitaris (facultats, escoles tècniques i universitàries), ensenyança infantil, primària i
secundària, formació professional, guarderies, centres d'idiomes, etc., educació especial,
educació per a adults, acadèmies,  tallers ocupacionals, conservatoris, escoles d'arts i
oficis, centres d'investigació científica i tècnica vinculats a la docència, etc.

5.3. ASSISTENCIAL
Activitats  d'ús  públic,  col·lectiu  o  privat,  destinades  a  la  informació,  l’orientació  i  la
prestació de serveis o ajudes sobre problemes relacionats amb toxicomanies,  malalties
cròniques o  minusvalideses, pobresa extrema i desprotecció jurídica de les persones.
Inclou,  a  títol  d'exemple,  albergs  de  transeünts,  residències,  mini  residències,  pisos
tutelats  o  protegits,  centres  de  rehabilitació,  centres  de  dia,  centres  d'informació  i
orientació, etc.  Ocasionalment cohabita amb usos sanitaris, residencial, formatius,
docents, etc.

Per altre banda, l'article 59 del Reglament general de la Llei 2/2014, d'ordenació i ús del sòl
de les Illes Balears, estableix la regulació els usos, en concret a l'apartat 4.4, apartat d), fa
referència a l'ús dotacional i equipaments.
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Quant al procediment que s'ha de dur a terme per l'aprovació de la modificació i/o ampliació
de  l'ús  de  l'equipament  públic  en  qüestió,  serà  d'aplicació  el  previst  a  l'article  172  del
Reglament general de la LOUS en relació amb l'apartat 2 de l'article 74 de la LOUS i l'article
203 del Reglament. 

L'òrgan competent  per  a  l'aprovació inicial  de la  present  modificació  de l'ús detallat  de
l'equipament, correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de competències del
batle  president,  d'acord amb el  previst  a  l'article  21.1 j)  de la  Llei  7/1985,  de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i l'article 172 del Reglament general de la LOUS, atès
que la determinació de l'ús detallat per l'equipament objecte de modificació ve establert pel
Pla Parcial de la urbanització de Crist Rei Nou (Sector 1 PGOU 1987).  

Quant a l'aprovació definitiva, correspon al Ple de l'Ajuntament, d'acord amb el previst a
l'article 172 del Reglament de la LOUS. 

2.- La documentació necessari per tramitar una modificació de l'ús detallat d'equipaments
públics, es determina a l'article 172.3 del Reglament de la LOUS, on s'especifica que el
present  procediment,  haurà  de  contenir  una  Memòria  justificativa  de  la  conveniència  i
racionalitat de l'alteració de l'ús detallat i la seva coherència amb l'ús global d'equipament
que prevegi el planejament. 

3.- Per part de l'Associació Constància de la Segona Edat d'Inca i el Col·legi d'Arquitectes
de les Illes Balears, s'ha present al·legacions durant el  tràmit  d'informació pública que
passam a contestar a continuació: 

A) Al·legacions presentades per l'Associació Constància de la Segona Edat d'Inca: 

1) Que en l'actualitat són usuàries de l'equipament en qüestió, com a conseqüència de la
cessió realitzada per l'Ajuntament en el seu dia, mitjançant conveni amb una durada fins
l'any 2020. 

2) Que es tracta d'un espai de convivència i trobada dels veïns de la barriada del Crist Rei
i indispensable atès la situació geogràfica de la barriada, separa per les vies del tren,
sense que es disposi d'un altre possible espai. 

3) Que l'Ajuntament pot habilitar altres instal·lacions municipals de la nostra ciutat  per
necessitats docent/assistencial.

4) Que estam disposats a compartir l'espai amb altres associacions. 

Vistes  les  al·legacions  correspon  la  seva  desestimació,  d'acord  amb  les  següents
consideracions:

1.- En primer lloc, és cert que es va signar un conveni de cessió del local en planta baixa
de  l'equipament  objecte  de  la  modificació  de  l'ús,  no  obstant  aquesta  qüestió  no  és
objecte del present expedient i no té cap transcendència respecte a l'exercir de la potestat
municipal de modificar l'ús de l'equipament, respecte a la planta baixa, com així queda
justificat a la memòria de l'expedient. 
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Altre  qüestió,  és  si  existeix  l'oportunitat  i  conveniència  que  sigui  aquest  equipament
municipal  el  que  s'ha  de  sotmetre  a  aquesta  modificació  passant  de  sociocultural  a
docent/assistencial, essent aquesta consideració la que passarem a resoldre i justificar. 

Per altre banda, els efectes que pugui tenir aquesta modificació dins el conveni signat en
el  seu moment,  seran tractats  i  resolts  en  el  corresponent  expedient  de resolució  de
conveni que, si és el cas, l'Ajuntament iniciarà. 

2.- Dos, la memòria justificativa, signada pels tècnics municipals, s'exposa la necessitat de
modificar l'ús respecte a la planta baixa, als efectes que es puguin dur a terme usos
docents/assistencials, davant la manca d’espais municipals que puguin oferir un servei de
tallers ocupacionals per persones amb discapacitat física i psíquica, tenint en compte que
l'ús que ara té la planta baixa, pareix que no ofereix un servei públic el  suficientment
justificat i, en tot cas, la planta pis de l'edifici es mantindrà com sociocultural i d’utilització
per les diferents entitats veïnals.

L'Ajuntament,  d'acord amb la  seva potestat  de modificar  o  alterar  el  planejament,  ius
variandi,  considera que aquest equipament reuneix les característiques apropiades per
dur a terme l’ús docent/assistencial, atès la seva situació i el fet que es tracta d'una planta
baixa amb fàcil accessibilitat pel tipus d'usuari que ha d'utilitzar en el futur aquest espia,
sense perjudici de les reformes necessàries per adaptar l'edifici. 

B) Al·legacions presentades pel Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears:

1)  Es considera  que la  competència  i/o  coordinació  de  la  present  modificació  de  l'ús
detallat d'equipament públic correspon a un arquitecte superior o enginyer de camins, per
tant,  els documents que la integren no són vàlids atès que han d'ésser signat per un
tècnic competent. 

2) La documentació exposada al públic de forma telemàtica resulta incompleta, atès que
manquen els informes tècnic i jurídic, els plànols corresponents i la Memòria hauria de
tenir un apartat que contengui la preceptiva justificació de l'article 60.3 del Reglament de
la LOUS. En tot cas, no es compleix amb el previst a l'article 54 de la LOUS i l'article
154.2 del Reglament. 

Vistes  les  al·legacions  correspon  la  seva  desestimació,  d'acord  amb  les  següents
consideracions: 

1.- En primer lloc, hem d'aclarir que la tramitació que ara ens ocupa, s'emmarca dins un
procediment  especial  o  ad hoc,  previst  a  l'article  172 del  Reglament de la  LOUS, on
s'estableix que les modificacions de l'ús detallat d'equipaments de titularitat pública puguin
acollir-se  a  un  procediment,  de  característiques  molt  diferents,  als  previst  per  les
modificacions de planejament. 
En aquest sentit, a l'esmentat article, a l'apartat 3, es diu que la proposta de modificació
han de contenir una memòria justificativa de la conveniència i racionalitat en el canvi d'ús,
sense especifica més tipus de documentació que hagi d'acompanyar aquest procediment. 

Així  mateix,  aquestes  modificacions  d'usos  d'equipaments  públics,  estan  sotmeses  al
procediment previst a l'article 74 de la LOUS i l'article 203 del Reglament. 
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En aquest sentit, i entrant a analitzar el tema de la competència dels tècnics que poden
signar  aquestes  modificacions  de  l'ús  detallat,  atès  el  contingut  de  les  mateixes,
precisament,  entenem  que  aquest  tipus  d'actuació  poden  intervenir  aquells  tècnics
municipals  vinculats  al  Departament  d'Urbanisme,  amb  coneixements  en  matèria
urbanística, adquirits no només per la seva titulació, sinó pel fet d'haver aprovat una oposició
com a funcionaria públic. Hem de deixar clar que estam davant una alteració d'usos d'un
equipament públic i que l'aplicació, interpretació i anàlisis dels usos previstos al planejament
(privats i públics), és objecte d'estudi i aplicació per tots el tècnics del Departament. 

Per tant, la formació dels arquitectes tècnics, enginyers tècnics i enginyers superior (per
exemple), en la seva condició com a funcionaris adscrit al Departament d'Urbanisme, es
completa amb el  temari  corresponent  que han tingut  que superar per ocupar la plaça
corresponent, en el qual es contemplen temes relatius a llicències, planejament i gestió
urbanística.

En  aquest  sentit,  el  professor,  Pascual  Sala  Sánchez,  diu  que  lo  verdaderamente
determinante  en lo  que  concierne a  la  competencia  de  los  técnicos a  efectos  de su
intervención  en  la  actividad  analizada  (asesoramiento  en  materia  urbanística  e
información de los expedientes de solicitud de licencias), es la capacidad profesional, es
decir, el conocimiento o la pericia, que evidentemente poseen los Arquitectos como los
Arquitectos  Técnicos y  Aparejadores en  esta  materia,  por  su  caràcter  de  titulaciones
generalistas.

Per  altra  banda,  s'ha de dir  que les entitats  locals  posseeixen llibertat  vinculada a la
capacitat atorgada pels títols universitaris per aprovar la Relació de Llocs de Treballs, on
estan inclosos els llocs que formen part de l’Escala d’Administració Especial, Subescala
Tècnica o grup B. En el cas de l’Ajuntament d’Inca, a la Relació o Catàleg de Llocs de
Treball,  es descriuen les funcions a desenvolupar  per  l’arquitecte tècnic municipal,  on
s’especifica  que realitzarà  aquelles  que l’atorga la  seva titulació,  així  com altres  que,
l’Ajuntament dins la seva discrecionalitat, considera que està capacitat, entre els quals, es
pot admetre la participació en qüestions relacionades amb el planejament municipal.

En definitiva, entenem que, atès que la legislació urbanística autonòmica no exigeix al
funcionari  competent  estar  en  possessió  d’una  determinada  titulació  acadèmica  o
professional,  es  pot  afirmar  la  competència  dels  Arquitectes  Tècnics  i  dels  Enginyers
d’Edificació, així com als enginyers tècnics i enginyers superiors, quant sigui personal al
servei de l’Administració en qualitat de funcionaris, per procedir a la redacció, participació
i/o comprovació del contingut formal de la modificació de l'ús detallat que ens ocupa, a la
redacció  i  interpretació  dels  seus  plànols  i  condicions,  atès  la  seva  formació  sobre
legislació urbanística que la seva titulació li atorga, així com la superació del corresponent
temari d’oposicions, la qual cosa és considera competent, en aquest cas, als Arquitectes
Tècnics Municipals (Enginyers de l’Edificació), per a la redacció de la Memòria justificativa
d'alteració de l'ús detallat d'equipament públic, atès que no existeix un marc legal que
exigeixi estar en possessió d’una determinada titulació acadèmica o professional per dur a
terme aquesta  esta tipus d'actuacions vinculades al  planejament,  entenen que com a
tècnic municipal del cos d’Administració Especial, té els coneixements suficients per fer
aquesta  redacció,  una  comprovació  del  seu  contingut  formal  i  la  seva  adequació  als
instruments i normativa urbanística en vigor.

No obstant això, davant qualsevol dubta interpretativa respecte al règim competencial de
la present modificació de l'ús detallat de l'equipament públic, la present Modificació ha
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estat signada per l'arquitecte municipal, Sr. Francisco Alemany Bennassar, dins el present
tràmit d'aprovació definitiva, en aplicació del previst a l'article 52 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú, en relació amb la convalidació dels actes
administratius. 

2.- Quant que la documentació publicada a la pàgina web de l'Ajuntament és incompleta,
es manifesta el següent: 

a) La documentació a la qual fa referència l'article 172.3 del Reglament de la LOUS, per a
la tramitació de les modificacions de l'ús detallat d'equipament de titularitat pública, és que
la proposta contengui una Memòria Justificativa. Aquesta Memòria es va publicar al tauler
d'anuncis  de la  pàgina web i  a  l'apartat  de normativa urbanística en data 12/04/2017
(BOIB 22/04/2017). Posteriorment, es va completar amb els plànols relatius a l'estat actual
(informació)  i  modificat  (ordenació),  en  data  25/05/2017.  En  tot  cas,  aquesta
documentació ha estat exposada al públic per un termini superior als 20 dies, als efectes
de presentar al·legacions, còmput que s'ha de comptar a partir que tota la documentació
està publicada al punt d'accés electrònic, és a dir, dia 25/05/2017.  

b) La documentació publica és suficient i compleix amb el previst a l'article 54 de la LOUS
I l'article 154.2 del Reglament. En cap cas és d’obligada publicació aquells documents que
fan referència a l'expedient administratiu, com són els informes tècnic i jurídic, els quals,
en tot cas, es poden consultar a l'expedient que està a disposició de qualsevol persona i/o
entitat. 

En aquest sentit, entenem que els documents a publicar, són aquells que fan referència a
la documentació objecte de modificació (Memòria justificativa i plànols, en el seu cas). 

Finalment, respecte a l'aplicació de l'article 60.3 del Reglament de la LOUS, entenem que
no  té  cap  incidència  sobre  la  present  modificació  de  l'ús  detallat  de  l'equipament  en
qüestió,  tenint  en  compte  que  es  fa  la  identificació  correcta  dels  usos,  adaptat  a  la
nomenclatura que utilitzar el vigent planejament general. 

II.- ATÈS el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim local de
2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, quant a la tramitació dels instruments de planejament serà
necessari  el  vot  favorable  de  la  majoria  absoluta  del  número legal  de  membres de la
corporació.

III.- ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del  Reglament d'organització,  funcionament i  règim jurídic de les corporacions
locals de 28 de novembre de 1986, el  lletrat  municipal  que subscriu sotmet el  present,
Informe-proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- DESESTIMAR les al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública, a la
documentació relativa a la modificació de l'ús detallat de l'equipament públic classificat com
a sòl urbà i qualificat com sociocultural al Pla Parcial de la urbanització de Crist Rei Nou
(Sector 1 del PGOU d'Inca de 1987), situat al carrer d’Antoni M. Alcover cantonada amb el

105



carrer de Josep M. Llompart (enfront de la plaça des Lledoner) quant a la planta baixa de
l'esmentat  equipament  que  passa  a  tenir  l'ús  de  docent/assistencial;  d'acord  amb  les
consideracions exposades a la part expositiva del present informe-proposta. 

2.- APROVAR definitivament la modificació de l'ús detallat de l'equipament públic classificat
com a sòl urbà i qualificat com sociocultural al Pla Parcial de la urbanització de Crist Rei Nou
(Sector 1 del PGOU d'Inca de 1987), situat al carrer d’Antoni M. Alcover cantonada amb el
carrer de Josep M. Llompart (enfront de la plaça des Lledoner) quant a la planta baixa de
l'esmentat equipament que passa a tenir l'ús de docent/assistencial, conforme a la Memòria
justificativa que s’adjunta.

3.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de
l'Ajuntament d'Inca. 

4.- COMUNICAR I REMETRE la present documentació de modificació de l'ús detallat, al
Consell de Mallorca i a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears. 

5.- NOTIFICAR la present modificació a les persones interessades als efectes oportuns."

Durant la intervenció del Sr. Batle, la Sra. Fernández i el Sr. Peña s’incorporen a la sessió.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20)./2017.??

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Urbanisme per aprovar definitivament la modificació d’ús de la planta baixa de l’edifici situat
a la plaça del Lledoner. 

Desprès de la votació entre la Sra. Weber.

21.DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA D’URBANISME  PER  DECLARAR
DETERMINADES  OBRES  DE  L’IBISEC  A  L’IES  BERENGUER  D’ANOIA
D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per declarar
determinades  obres  de  l’IBISEC a  l’IES  Berenguer  d’Anoia  d’especial  interès  i  utilitat
municipal, de data 24 de juliol de 2017, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

I.- Vist l'informe emès en data 21 de juliol de 2017 per la tècnica d'Administració general,
en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Miquel Coll Cañellas, en representació de
l'Institut  Balear  d'Infraestructures  i  Serveis  Educatius  i  Culturals,  que  té  el  següent
contingut literal:

Antecedents de fet

En  data  14  de  juliol  de  2017  (registre  d'entrada  núm.  7.514)  va  tenir  entrada  a
l'Ajuntament  escrit  del  Sr.  Miquel  Coll  Cañellas,  en  representació  de  l'Institut  Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, en la qual sol·licita com entitat promotora
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de les obres públiques a executar a Inca consistents en supressió de rampa i reforma de
banys dels professors a I'IES Berenguer d'Anoia, l'exempció del pagament de l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, i la taxa municipal derivada de l'atorgament de
la llicència, adjuntant pressupost de les obres a realitzar.

Fonaments de dret.-

L'Ordenança  fiscal  reguladora  de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres
aprovada pel Ple de data 8 de setembre de 2016, i publicada en el BOIB núm. 142, de
data 10 de novembre de 2016, estableix en el seu article 4.2 les bonificacions que es
poden aplicar a l'impost sobre construccions, Instal·lacions i obres, i en el seu apartat a)
regula:

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

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

Vist  l'establert  a l'Ordenança fiscal  la  tècnica que subscriu  informa que per  l'aplicació
d'una bonificació del 95 % a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el Ple
municipal  ha  de  declarar  expressament  que  la  construcció,  instal·lació  o  obra  és
d'especial interès o utilitat municipal.

Per  altre  part,  l'ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  llicències  urbanístiques,
publicada en el BOIB núm. 164 ext, de data 31/12/1991, estableix en el seu article 7 que
no es concedirà cap exacció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 

Per tot l'exposat, si l'Ajuntament d'Inca vol atendre la petició formulada per l'IBISEC ha de
presentar la sol·licitud al Ple i s'ha d'aprovar pel vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, i s'ha de declarar expressament que la construcció, instal·lació o obra és
d'especial interès o utilitat municipal’.

II.-  Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració general, aquesta Batlia considera
que les obres que s'han de dur a terme a l'IES Berenguer d'Anoia són d'especial interès o
utilitat  municipal,  ja  que  les  mateixes  es  realitzen  en  unes  instal·lacions  educatives
ubicades a la Ciutat d'Inca i redunden en benefici de la Ciutat i dels ciutadans d'Inca que
són els principals usuaris d'aquestes instal·lacions.

III.-  Per  tot  l'exposat,  aquesta  Batlia  sotmet  a  l'aprovació  del  Ple  de  l'Ajuntament  la
següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Declarar que les obres a realitzar per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius  i  Culturals  a  l'IES  Berenguer  d'Anoia  consistents  en  supressió  de  rampa  i
reforma de banys dels professors són d'especial interès o utilitat municipal.
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SEGON.- Notificar l'anterior acord a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen 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) en contra del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme  per  declarar  determinades  obres  de  l’IBISEC  a  l’IES  Berenguer  d’Anoia
d’especial interès i utilitat municipal. 

22.PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L’ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA LOCAL PER A LA
IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a
l’ordre del dia mitjançant votació de la qual n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a l’adhesió a l’estratègica local per a la
igualtat efectiva de dones i homes, de data 24 de juliol de 2017, que transcrita textualment
diu:

"PROPOSTA DE BATLIA

En compliment de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; la Llei
12/2006,  de  20  de  setembre,  per  a  la  dona,  de  la  Comunitat  Autònoma de  les  Illes
Balears, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears,
el Consell ha d’assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes a Mallorca. 

Per això, cal que estableixi unes línies de treball per avançar en la igualtat real en tots els
àmbits de la vida, política, econòmica, social i cultural del nostre territori, tenint en compte
que els municipis són els ens de major proximitat amb la ciutadania i el marc de referència
del govern municipal, per la qual cosa tenen l’oportunitat de facilitar i promoure la igualtat
de gènere al territori.

L’estratègia local és l’espai per generar un compromís compartit per construir, de manera
conjunta amb els municipis,  és l’eina per assolir  un nivell  d’interacció elevat entre els
diferents agents polítics i institucionals de Mallorca, per sumar esforços i multiplicar-ne els
efectes.  Aquesta  eina  es  configura  com  un  procés  participatiu  que  contribuirà  a  la
construcció d’un espai i un model social en el qual les dones i els homes de Mallorca
treballin de manera conjunta i en xarxa per assolir una igualtat de gènere real i efectiva.  

OBJECTIUS

Objectiu general:

Fomentar la igualtat de gènere en el conjunt dels municipis de Mallorca, a través d’una
xarxa  estable  que  articuli  les  estructures  i  els  mecanismes  necessaris  perquè  els
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ajuntaments puguin desenvolupar i posar en marxa mesures d’igualtat en el seu àmbit
municipal,  millorant  la qualitat  de vida de les dones i  afavorint  un canvi  de clima que
condueixi cap una societat lliure de masclismes.

Objectius específics:

1. Assolir un compromís institucional estable per part de tots els municipis de Mallorca
amb les polítiques d’igualtat l’àmbit local, fomentant-les i dinamitzant-les.
2. Augmentar la sensibilització,  la formació i  informació en matèria d’igualtat  de la
població  dels  municipis  per  modificar  els  rols  tradicionals  de  gènere  i  eliminar  els
estereotips sexistes.
3. Articular una resposta integral contra la violència masclista per avançar en la seva
eradicació. 
4. Promoure l’apoderament de les dones i augmentar la seva capacitat d’agència.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

12.Transversalitat de les polítiques de gènere.

Accions
 Suport a la implementació de  plans d’igualtat a  l’organització interna
dels municipis així com plans d’igualtat locals que impactin en la ciutadania.
 Assistències tècniques per a la implantació de la perspectiva de gènere en
la gestió municipal en les diferents àrees implicades, incloent-hi la  planificació,
disseny del territori, infraestructures i equipaments.
 Informació,  formació  i  sensibilització  en  matèria  d’igualtat  de  gènere  al
personal al servei dels ajuntaments així com a la ciutadania en general.
 Línia de subvencions a ajuntaments. 

13.Sensibilització de la població general.

Accions
1. Formació i sensibilització adreçades a la població general a través del
programa Genèrica.
2. Formació i sensibilització adreçades a la població general a través del
programa Genèrica..

14.Abordatge de la violència masclista.

Accions
7. Implementació  del  Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències
masclistes mitjançant  cursos  d’autodefensa i  tallers  de  prevenció  de  la
violència masclista entre d’altres .
8. Conscienciació  per  l’eradicació  d’agressions  sexistes  i  masclistes  a  les
festes tradicionals i espais lúdics amb la campanya No i punt! i les campanyes
per unes festes populars no sexistes.
9. Tramitació de l’ajuda a víctimes de violència masclista de l’article 27 de la
llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

15.Apoderament de les dones.
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Accions
13.Desenvolupament d'accions adreçades a augmentar la capacitat d’agència
de les dones.
14.Augment de la  visibilitat de les aportacions de les dones de Mallorca:
Campanya Mallorca té nom de dona.
15.Organització de les trobades de dones.
16.Oferta de tallers i  formació adreçats a donar suport a l’associacionisme.

Per tot allò exposat, que aquesta Batlia sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament

les següents PROPOSTES D’ACORD: 

a. Aprovar l’adhesió a l’estratègia local del Consell.
 
b. Que  la  regidora  delegat  de  l'Àrea  d'Igualtat  conjuntament  amb  un  tècnic/a  del
departament  seran  els  referents  i  responsables  al  municipi  per  posar  en  marxa
l’Estratègia.

c. Establir un cronograma  que inclogui les accions clau per iniciar la feina sobre les
línies estratègiques plantejades abans de final d'any.

d. Difondre entre la població d'Inca la participació a l’Estratègia.

e. Integrar-se  en  un  comitè  comarcal  per  coordinar  les  seves  accions  amb altres
municipis.

f.  Facultar al batle president de l’Ajuntament per a la signatura d’aquesta adhesió a
l’estratègia local pera la igualtat de gènere efectiva.

Inca, 24 de juliol de 2017. El batle president, Virgilio Moreno Sarrió

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME

Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge a la seva sessió de dia 24 de juliol de
2017, es va acordar dictaminar favorablement l’anterior proposta i elevar-lo a la consideració
del Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 27/07/2017."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a l’adhesió a
l’estratègica local per a la igualtat efectiva d’homes i dones. 

23.MOCIONS URGENTS

A. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L’ADJUDICACIÓ
DE  LA  CONCESSIÓ  DEL  SERVEI  PÚBLIC  DE  RECOLLIDA  DOMICILIÀRIA  DE
RESIDUS DEL TERME MUNICIPAL D’INCA I EL SEU TRANSPORT
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En primer lloc,  cal  sotmetre a votació la urgència del  Dictamen i  n’esdevé el  següent
resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren el Dictamen, que transcrit textualment diu:

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

En  data  de  8  de  setembre  de  2016  el  ple  de  l'Ajuntament  d'Inca  va  resoldre  les
al·legacions  presentades  durant  el  termini  d’exposició  al  públic  i  va  aprovar  l’estudi
econòmic,  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules  administratives
particulars per la contractació de la concessió del servei públic de recollida domiciliària de
residus del terme municipal d'Inca i el seu transport, amb les modificacions introduïdes a
rel de les al·legacions que es varen estimar.

Finalitzant el termini de presentació en data 7 de novembre de 2016 es varen presentar
les següents empreses:

- UTE Lumsa, SA- Amer e hijos, SA. 
- Melchor Máscaro, SA
- Cespa, SA.

En data de 9 de novembre de 2016 la mesa de contractació va procedir a l’obertura del
sobre de documentació administrativa, i la documentació resultà correcta. En data de 14
de novembre de 2016 la mesa de contractació admet a licitació a les tres empreses i
procedeix a l’obertura del sobre que conté la proposta tècnica.

En data de 7 d’abril de 2017 s’emet informe tècnic de valoració de les ofertes segons els
criteris d’adjudicació disposats en el plec de condicions.

En data 12 d’abril  de 2017, la mesa de contractació aprova la valoració de les ofertes
tècniques presentades segons l’informe tècnic de dia 7 d’abril i procedeix a l’obertura de la
proposicions econòmiques,  passant  l’expedient  als  serveis  tècnics perquè obtinguin  la
puntuació  final  del  concurs  i  analitzin  la  coherència  entre  l’oferta  econòmica i  l’estudi
econòmic, talment com disposa el plec de condicions administratives.

En data de 31 de maig de 2017 la mesa de contractació dóna compte dels informes
tècnics emesos relatius a la puntuació total  del  concurs, resultant  que l’empresa amb
major puntuació fou l’UTE Lumsa, SA – Amer e hijos, SA.

Avaluada pels serveis tècnics municipals la coherència entre l’estudi econòmic i l’oferta
ecònomica  de  l’UTE  Lumsa,  SA  –  Amer  e  hijos,  SA,  es  varen  observar  una  sèrie
d’omissions i/o incoherències, per la qual cosa la mesa en aquella sessió de data 31 de
maig  de  2017  va  acordar  requerir  a  l'empresa  perquè  a  presentés  els  aclariments
oportuns sense que poguessin implicar una alteració o modificació de l'oferta presentada.
En data de 6 de juny de 2017 l’empresa presenta els aclariments. A la vista d’aquest escrit
s’emeten els corresponents informes, els quals consten a l’expedient, amb els quals es
conclou que no concorre causa d’exclusió i és procedent que el Ple municipal designi la
proposta de la UTE Lumsa Amer com a la més avantatjosa i requereixi la documentació. 
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A la vista d’aquests informes i reunida la mesa de contractació en data de 22 de juny de
2017, el Ple municipal de data de 29 de juny de 2017 acorda: 

1r.- Aprovar els informes emesos pels tècnics municipals que consten a l’expedient i que
s’han citat en aquest dictamen.

2n.-  Declarar, a  la  vista  dels  informes tècnics,  que existeix  concordança entre l’oferta
econòmica,  l’estudi  econòmic  i  relació  de  costos  presentats  per  la  Unió  Temporal
d’Empreses Lumsa y Amer Obres i  Serveis  SA,  per  la  qual  cosa no concorre  causa
d’exclusió per aquest motiu.

3º.- Declarar, a la vista dels informes tècnics i de la proposta de la mesa de contractació,
que la proposició presentada per la UTE Lumsa i Amer és la més avantatjosa per els
interessos municipals al haver obtingut la major puntuació del concurs per la concessió
del servei públic de recollida domiciliària de residus urbans del terme municipal d’Inca o el
seu transport.

4º.- Requerir a les empreses Lumsa i Amer, a través dels seus respectius representants,
per que dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció del
requeriment,  presentin la documentació relativa al compliment dels requisits previs i  el
document  de  justificació  d’haver  constituït  la  fiança  definitiva  (art.  20.5  del  plec  de
condicions econòmic administratives).  

En data 18 de juliol de 2017, l’empresa  UTE LUMSA-AMER E HIJOS va presentar la
documentació requerida, resultant conforme, per la qual cosa procedeix l’adjudicació del
Concessió del servei públic de recollida domiciliària de residus del terme municipal d'Inca i
el seu transport. En conseqüència la Comissió Informativa d’Hsienda a la seva sessió de
dia 27 de juliol de 2017 va acordar elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les
següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació de la concessió
del servei públic de recollida domiciliària de residus del terme municipal d'Inca i el seu
transport i en conseqüència aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa UTE LUMSA-
AMER E  HIJOS per  esser  la  que  ha  obtingut  major  puntuació  del  concurs,  sota  les
següents condicions:

1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat
oferta de 1.526.039,00 euros anuals, IVA exclòs, més la quantitat de 320.468,19 euros en
concepte d'IVA,  per la qual  cosa l’import  total  del  contracte ascendeix a 1.846.507,19
euros Iva inclòs.

2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment i a la
seva proposta tècnica.

SEGON.-  Disposar  la  despesa  de  1.846.507,19  euros  en  càrrec  a  la  partida
pressupostària 000.162.22722 del vigent pressupost municipal.

TERCER.- Requerir la Unió Temporal d’Empreses adjudicatària perquè dins el termini de
vuit  dies  a  comptar  des  des del  dia  de  la  notificació  de  l’adjudicació  del  contracte,  i
formalitzi la unió d’empresaris en escriptura pública.
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QUART.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte.

QUINT.-  Comunicar  aquesta  adjudicació  als  licitadors  i  publicar-la  en  el  perfil  del
contractista."

Finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, el Sr. Secretari puntualitza que
les propostes d’acord del Dictamen en el seu punt primer apartat 2, on diu «l’adjudicatari
haurà d’executar el contracte donant compliment a la seva proposta tècnica», hauria de
dir: «l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment al plec de condicions
tècniques i administratives i a la seva proposta tècnica».

L’anterior rectificació es vota com esmena amb 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) abstencions del grup municipal Partit Popular.

A continuació es sotmet a votació el Dictamen esmenat 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) en contra del grup municipal Partit
Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per a l’adjudicació de la concessió del servei públic de recollida domiciliària de
residus del terme municipal d’Inca.

B.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'ÀREA D'URBANISME, PER DUR A TERME LA
MODIFICACIÓ DE L'ÚS DETALLAT DE L'EQUIPAMENT PÚBLIC SITUAT AL CARRER
CAN DURETA. 5 AMB L'OBJECTE QUE PASSI A ÚS DOCENT I SOCIOCULTURAL.

En primer lloc,  cal  sotmetre a votació  la  urgència de l’Informe-Proposta i  n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).

Els  reunits  consideren  l’Informe-Proposta,  de  data  27 de  juliol  de  2017,  que transcrit
textualment diu:

«INFORME que en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ,  formula  el  cap de l’Àrea
d’Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor municipal envers l’aprovació inicial per dur a
terme la modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can Dureta,
núm. 5 (Casal de Cultura, Pes des Bessó), classificat com a  sòl urbà i qualificat com
sociosanitari al PGOU d’Inca, amb l’objecte que l’equipament esmentat passi a ús docent i
sociocultural, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.

I.- VIST que és interès municipal que l’equipament de titularitat municipal situat al carrer
Dureta, núm. 5, anomenat el Pes del Bessó (Casal de Cultura), actualment destinat a ús
sociosanitari,  pugui  albergar  usos  docents  i  socioculturals,  atès  que  a  l’actualitat  l’ús
sociosanitari ja no es desenvolupa en aquest espai, com a conseqüència del trasllat de les
dependències  administratives  de  la  Conselleria  de  Salut  al  centre  de  salut  de  Son
Amonda.

En aquest sentit, l’Ajuntament ateses les característiques del bé immoble, edifici catalogat
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amb la referència INC-E001 i grau de protecció C pel Catàleg de Patrimoni del PGOU
d’Inca, aprovat de forma definitiva el 26 d’octubre de 2012 i la necessitat de tenir un espai
adequat  per  albergar  l’escola de  música  municipal  i  el  futur  conservatori,  així  com la
possibilitat, també, de dur a terme representacions i/o actuacions musicals i teatrals, atès
que  disposa  de  les  característiques  corresponents  per  realitzar  aquestes  activitats,
justifica la modificació de l’ús i la possibilitat que l’equipament pugui combinar, l’ús docent i
sociocultural.

II.- VIST que part dels Serveis tècnics d’urbanisme s’ha elaborat Memòria justificativa de
la conveniència i  racionalitat  en l’alteració de l’ús detallat  de l’equipament dotacional  i
qualificat en la seva totalitat com sociosanitari, perquè passi a ús docent i sociocultural.

Fonaments de dret

El  PGOU  d’Inca,  al  seu  article  96  defineix  l’ús  dels  equipaments  comunitaris  i/o
dotacionals, en concret l’ús docent i sociocultural amb la següent definició:

5.2. DOCENT
Activitats d’ús públic,  col·lectiu o privat, destinades a la formació humana i intel3lectual de les
persones  en  els  seus  diferents  nivells.  S’inclouen,  a  títol  d’exemple,  els  centres  universitaris
(facultats, escoles tècniques i universitàries), ensenyança infantil, primària i secundària, formació
professional,  guarderies,  centres  d’idiomes,  etc.,  educació  especial,  educació  per  a  adults,
acadèmies,  tallers  ocupacionals,  conservatoris,  escoles  d’arts  i  oficis,  centres  d’investigació
científica i tècnica vinculats a la docència, etc.

5.1. SOCIOCULTURAL
Activitats d’ús públic,  col·lectiu  o privat,  destinades a la custòdia,  la investigació,  les activitats
socioculturals de relació o d’associació, com també les activitats complementàries de la principal.
S’inclouen, a títol d’exemple, cases de cultura, palau de congressos i d’exposicions, biblioteques,
arxius, museus, centres d’associacions veïnals, culturals, agrupacions cíviques, seus de club, etc.

Per altra banda, l’article 59 del Reglament general de la Llei 2/2004, d’ordenació i ús del
sòl de les Illes Balears, estableix la regulació els usos, en concret a l’apartat 4.4, apartat
d), fa referència a l’ús dotacional i equipaments.

Quant  al  procediment  que  s’ha  de  dur  a  terme  per  l’aprovació  de  la  modificació  i/o
ampliació de l’ús de l’equipament públic en qüestió, serà d’aplicació allò previst a l’article
172 del Reglament general de la LOUS en relació amb l’apartat 2 de l’article 74 de la
LOUS i l’article 203 del Reglament.

L’òrgan competent per a l’aprovació inicial de la present modificació de l’ús detallat de
l’equipament, corresponent al Ple de l’Ajuntament, atès que l’ús de l’equipament públic ve
determinat pel plantejament general.

III.-  ATÈS  que,  com  a  fonaments  de  dret  processal,  les  disposicions  legals  i
reglamentàries aplicables són els articles 4.1.c) i  e), 22.2.c), 25.2.d) i  47.3.i) de la Llei
reguladora de les bases de règim local de 2 d’abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20,
82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les corporacions locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat municipal que subscriu el
present,  Informe-proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió
Informativa d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a
l’Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D’ACORD:
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1.- APROVAR inicialment la modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al
carrer Dureta, núm. 5 (Casal de Cultura, Pes des Bessó),  classificat com a sòl urbà i
qualificat  com sociosanitari  al  PGOU d’Inca,  amb l’objecte  que l’equipament  esmentat
passi a ús docent i sociocultural, conforme a la Memòria justificativa que s’adjunta.

2.-  SOTMETRE la  present  modificació  de l’ús detallat  de l’equipament públic situat  al
carrer de Can Dureta, núm. 5 (Casal de Cultura, Pes des Bessó), a informació pública
durant el termini de vint dies, mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i a la web municipal. Durant el qual es podrà examinar l’expedient a la
Secretaria General (Àrea d’Urbanisme) d’aquest Ajuntament i formular al·legacions.

3.- NOTIFICAR la present modificació a les persones interessades als efectes oportuns."

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat l’INFORME que, en forma de PROPOSTA
DE  RESOLUCIÓ,  formula  el  cap  de  l’Àrea  d’Urbanisme  i  Habitatge  i  lletrat  assessor
Municipal  envers  l’aprovació  inicial  per  dur  a  terme  la  modificació  de  l’ús  detallat  de
l’equipament públic  situat  al  carrer  de Can Dureta,  núm. 5 (Casal  de Cultura,  Pes des
Bessó), classificat com a sòl urbà i qualificat com sociosanitari al PGOU d’Inca, amb l’objecte
que l’equipament esmentat passi a ús docent i sociocultural.

Després de la votació el Sr. Batle s’absenta de la sessió.

C.-  MOCIÓ  QUE PRESENTA EL  GRUP MUNICIPAL  POPULAR DE  L’AJUNTAMENT
D’INCA  PER  IMPULSAR  LA  INCORPORACIÓ  DE  LA  POLICIA  LOCAL  D’INCA  AL
"SISTEMA DE SEGUIMENT INTEGRAL DELS CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE"

En primer  lloc,  cal  sotmetre  a votació  la  urgència  de  la  Moció  i  n’esdevé el  següent
resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la Moció, de data 27 de juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

"Es Grup Municipal Popular de s’Ajuntament d’Inca, conforme al previst en es Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de ses Entitats Locals, desitja elevar al Ple
Municipal sa següent Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant es més de deu anys transcorreguts des de s’entrada en vigor de sa Llei 1/2004 de
mesures de protecció integral contra sa violència de gènere (LOMPIVG), s’ha produït una
intensa labor de desplegament normatiu per abordar sa violència de gènere en tots es nivells
de s’Administració, inclosa s’Administració Local. És de destacar en es període 2005-2015
s’aprovació de successius plans específics orientats a sa prevenció, assistència i protecció
de  sa  violència  de  gènere,  com sa  vigent  Estratègia  Nacional  per  s’Eradicació  de  sa
Violència contra sa dona i el II Pla Integral de Brega contra la Tracta de Dones i Nines amb
finalitats d’explotació sexual.

Sa coordinació institucional és també un factor clau per aconseguir els objectius de sa Llei i
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aconseguir una major protecció de ses dones víctimes de maltractament. Sa coordinació se
configura com un des medis més eficaços per eradicar aquests comportaments antisocials ja
que serveix per reforçar sa prevenció, augmentar sa sensibilització i sa consciència social,
permetre sa facilitat de sa denúncia, una atenció integral i personalitzada de sa víctima, així
com es control des maltractador.

Aquest compromís de fer feina conjuntament per millorar es sistemes de lluita contra sa
violència de gènere i d’arribar a un Pacte d’Estat en aquesta matèria està rubricat en totes
dues Càmeres de ses Corts Generals. Així el Senat, arran de sa presentació d’una Proposta
de Moció des Grup Parlamentari Popular, firmada per tots els Grups de sa Càmera, ha
aprovat una declaració institucional, a sa sessió de sa Comissió General de ses Comunitats
Autònomes celebrada es passat 27 de març, s’apartat des qual 3.2 proposa textualment:

‘Revisar y reforzar los protocolos vigentes para mejorar tanto la protección de las mujeres
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas como la detección temprana para
evitar  que  las  agresiones  puedan  producirse,  para  lo  que  es  necesario  garantizar  el
mantenimiento  de  la  red  de  atención  directa  a  las  víctimas  en  todos  los  niveles,
especialmente en la Administración local por ser la más cercana a los ciudadanos’.

Es Ministeri d’Interior té elaborat un Acord de Col·laboració municipal per sa cooperació i
col·laboració de sa Policia Local en es ‘Sistema de Seguiment Integral de ses Víctimes’, que
se configura com un instrument valuós per sa lluita contra sa violència de gènere. Aquest
Ajuntament no pot deixar passar s’oportunitat de ratificar aquest Acord i mostrar sa seva
participació  activa  contra  aquesta  classe  de  delictes  i  es  seu  rebuig  més  absolut  a
s’existència d’aquests crims de violència masclista que molts de pics se produeixen a sa
intimitat familiar on sa víctima és més feble.

Per això, es Grup municipal des Partit Popular d’Inca, eleva al Ple s’adopció des següent
acord:

PRIMER.  Iniciar  sa  tramitació  de  s’expedient  a  través  de  sa  corresponent  Unitat  de
Coordinació o Violència adscrita a sa Delegació des Govern en sa CC.AA, d’acord amb sa
Guia  de  tramitació  per  sa  incorporació  de  sa  Policia  Local  al  ‘Sistema  Viogen’,  que
s’acompanya com a annex I.

SEGON. Incorporar a sa Policia Local de s’Ajuntament d’Inca al  ‘Sistema de Seguiment
Integral des casos de violència de gènere’, i aprovar es model d’acord de Col·laboració amb
el Ministeri de s’Interior.

TERCER. Facultar el Batle per a sa firma de s’Acord de Col·laboració entre s’Ajuntament
d’Inca i es Ministeri de s’Interior per formalitzar sa incorporació a sa qual se refereix s’acord
segon i de quantes gestions resultin necessàries per sa formalització de sa documentació
requerida en sa citada Guia."

Durant el debat la Sra. Triguero manifesta que la seva disponibilitat per suscriure aquest nou
acord és màxima.

Per això i seguint les indicacions del propi protocol d'adhesió, en la Comissió de Coordinació
Policial, des del mes de desembre de 2016, se estan ultimant els aspectes operatius i de
formació dels usuaris per tal de que la nostra participació sigui el més eficient possible en la
mesura de les nostres posibilitats reals i que culminarà en el debat de la pròxima Junta Local
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de Seguretat, on es d'esperar que s'adopti l'acord definitiu.

Ara bé, de les conclusions que ja s'han obtingut en l'anàlisi efectuat en les esmentades
comissions  de  coordinació  s'extreu  que  fan  falta  al  manco  dos  funcionaris  dedicats
exclusivament a realitzar les funcions que venen imposades en l'acord de col·laboració
per a la incorporació del cos de Policia Local al sistema integral dels casos de violència de
gènere. La dotació actual de la plantilla de la Policia Local, la seva estructura, organització
i demanda de serveis impedeix sustreure dos funcionaris per dedicar a aquesta funció
sense  desatendre  altres  tasques  essencials,  per  això  l'assumpció  de  majors
responsabilitats implica necessàriament l'augment de plantilla, qüestió que es plantejarà
en la negociació dels pròxims pressuposts del 2018.

Per tant donaran suport a la moció si fan una esmena. Després del debat entre la Sra.
Trguero i el Sr. Torres es conclou que l’esmena consisteix en que el conveni sigui efectiu
quan hi hagi els recursos humans necessaris.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
l’esmena de la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

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

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció que presenta el grup municipal
Partit Popular de l’Ajuntament d’Inca per impulsar la incorporació de la Policia Local d’Inca al
"Sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere". 

D.  MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR  DE  L’AJUNTAMENT
D’INCA ENVERS LES AJUDES PER A PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT RURAL
(PDR)

En primer  lloc,  cal  sotmetre  a votació  la  urgència  de  la  Moció  i  n’esdevé el  següent
resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la Moció, de data 27 de juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

"EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT D’INCA, d’acord amb el que preveu
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja
elevar al Ple de l’Ajuntament la següent Moció:

MOCIÓ ENVERS LES AJUDES PER A PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT RURAL
(PDR)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Illes Balears tenen aprovades unes ajudes europees per al desenvolupament rural per
un import de 144 milions d’euros per al període 2015-2021, uns 20 milions d’euros anuals.
Aquestes ajudes encara no s’han fet efectives ni per a l’any 2015 ni per al 2016.

La Conselleria de Medi Ambient i Agricultura encara té més de 300 expedients d’aquestes
ajudes paralitzats des de finals de l’any 2015. Els agricultors de Mallorca veuen com aquest
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incomprensible retard en la concessió d’ajudes els perjudica notablement, ja que depenen
en gran mesura d’aquestes subvencions per mantenir la seva activitat agrícola. Les ajudes
PDR són molt necessàries per ajudar als agricultors en temes tan importants com la compra
de maquinària  agrícola,  millorar  les instal·lacions,  per  a la  venda directa  o per  realitzar
plantacions fruitals.

A més, al retard en la concessió de les ajudes per part de la Conselleria de Medi Ambient i
Agricultura del Govern Balear, suma’m el retràs d’altres ajudes com són les de recuperació
de marges i les de producció integrada.

Els agricultors ja pateixen prou amb les dificultats que comporta la seva feina en aquests
temps difícils per a l’agricultura local, no colen perdre competitivitat però el Govern en lloc
d’ajudar-los els ofega més amb la seva manca de diligència en la tramitació de ajudes ja
concedides per la UE.

Per tot això, el Grup Municipal Popular d’Inca proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

L’Ajuntament  d’Inca  insta  la  Conselleria  de  Medi  Ambient  i  Agricultura  a  la  immediata
tramitació dels expedients de les ajudes per al desenvolupament rural 2015, 2016 i 2017,
així com la resta d’ajudes que es troben paralitzades.»

Durant la intervenció del Sr. Torres, el Sr. Batle s’incorpora a la sessió.

Durant el debat el Sr. Tortella s’absenta de la sessió i no vota.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Moció i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals Partit
Popular, Independents per Inca i Proposta per les Illes i nou (9) vots en contra del grups
municipals PSIB-PSOE i MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció que presenta el grup municipal
Partit Popular envers les ajudes per a programes de desenvolupament rural (PDR).

E.  MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR  DE  L’AJUNTAMENT
D’INCA ENVERS LA VENDA AMBULANT IL·LEGAL

En primer  lloc,  cal  sotmetre  a votació  la  urgència  de  la  Moció  i  n’esdevé el  següent
resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Moció,de data 27 de juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

"EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT D’INCA, d’acord amb el que preveu
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja
elevar al Ple de l’Ajuntament la següent Moció:

MOCIÓ ENVERS LA VENDA AMBULANT IL·LEGAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Amb l’arribada de la temporada turística alta s’ha detectat un increment notable de l’activitat
dels venedors ambulant  il·legals.  Aquest  increment s’ha centrat  sobre tot  a Palma però
també es desenvolupa a diferents indrets especialment turístics, així com en les rodalies de
mercats, a un bon grapat de municipis.

Entenem que aquesta activitat econòmica perjudica i molt al petit comerç que paga tots els
seus imposts i compleix amb totes les normatives, i ha d’afrontar una competència que no es
mereix.

El  petit  comerç  assisteix  amb  molta  preocupació  qualsevol  actitud  de  permissivitat,
consentiment o tolerància d’aquestes activitats irregulars. Les institucions no poden girar la
vista  cap a un altre  costat  i  han d’afrontar, d’una vegada per  totes,  aquest  problema i
eradicar-lo dels nostres carrers i places.

Per  tot  això,  el  Grup  Municipal  del  Partit  Popular  d’Inca  proposa  al  Ple  l’adopció  dels
següents,

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament d’Inca expressa el  seu compromís en la  defensa del  petit  i  mitjà
comerç  local  pel  paper  dinamitzador  que  juga  tant  des  del  punt  de  vista  social  com
econòmic.

Segon.- L’Ajuntament d’Inca condemna la venda ambulant il·legal pel perjudici que ocasiona
al petit comerç, per la competència deslleial que suposa i també per la mala imatge que
transmet del municipi.

Tercer.- L’Ajuntament d’Inca assumeix el compromís de lluitar activament contra la venda
ambulant il·legal realitzant tots els esforços necessaris per evitar que es dugui a terme.

Quart.-  L’Ajuntament  d’Inca  es  compromet  a  consensuar  amb  les  associacions  de
comerciants locals i amb les entitats com Pimeco els futurs canvis en les ordenances.

Quint.- L’Ajuntament d’Inca es compromet a dur a terme una campanya destinada a informar
als ciutadans i també, si escau, als turistes de la il·legalitat que cometen adquirint productes
a les parades ambulant il·legals.

Sisè.-  L’Ajuntament d’Inca establirà uns protocols socials per donar una sortida laboral i
social  a les persones que es veuen obligades,  per  necessitat  a desenvolupar  la  venda
ambulant sense cap tipus de llicència."

El Sr. Tortella proposa una esmena que consisteix en anomenar totes les associacions de
comerciants d'Inca: Pimeco, Afedeco, Associació de comerciants d’Inca, Activa’t Inca.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
l’esmena presentada i n’esdevé el següent resultat: devuit (18) vots a favor dels grups
municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents per Inca i Proposta per les Illes i tres
(3) abstencions del grup municipal MES per Inca.
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A continuació se sotmet  a  votació  la  Moció esmenada i  n’esdevé el  següent  resultat:
devuit (18) vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents
per Inca i Proposta per les Illes i tres (3) abstencions del grup municipal MES per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció que presenta el grup municipal
popular de l’Ajuntament d’Inca envers la venda ambulant il·legal.

F.  MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR  DE  L’AJUNTAMENT
D’INCA ENVERS LA VARIANT NORD D’INCA

En primer  lloc,  cal  sotmetre  a votació  la  urgència  de  la  Moció  i  n’esdevé el  següent
resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Moció, de data 27 de juliol de 2017, que transcrita textualment diu:

"El Partido Popular de Inca eleva al pleno de día 27 de julio del 2017 la moción sobre la
Variante Norte de Inca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

● La Futura Construcción de la Ronda Norte de Inca se planificó en el PGOU de la
ciudad en el año 1987.

● En el año 1995 se aprueba una modificación del PGOU y la Ronda se desplaza
hacia el exterior del núcleo urbano.

● En abril  del  2004, PSOE y PSM presentan una moción conjunta y proponen al
ayuntamiento de Inca los siguientes acuerdos:

1. Que  modifique  el  diseño  previsto  en  el  PGOU  aprobado  inicialmente  y
busquen  alternativas  válidas  que  no  perjudiquen  a  los  ciudadanos,  mejoren  la
seguridad, resuelvan el problema del tráfico y respeten el medio ambiente.

2. Instar al Consell de Mallorca a que incluya esta ronda dentro de la primera
fase de infraestructuras viales a realizar dentro del Plan Sectorial de Carreteras,
aprobado el 1 de diciembre de 2003, con un trazado nuevo que esté de acuerdo
con el Plan Territorial de Mallorca, con criterios de sostenibilidad  que alejen esta
vía de los centros escolares, de las zonas deportivas y de las zonas residenciales.

3. Instar al  Govern de les Illes Balears y al  Gobierno Central  a que incluya
dentro del  convenio de colaboración suscrito entre el  Govern y el  Ministerio de
Fomento en materia de carreteras, la Ronda Norte de Inca y doten la financiación
correspondiente.
El punto nº 1 se vota por separado y el 2 y 3 de forma conjunta, no aprobándose el
primer punto y obteniendo el segundo 14 votos favorables del PP, PSOE, PSM Y
UM y una abstención de Independents d’Inca, aprobándose el segundo y tercer
punto de la moción.
La moción defendía la necesidad imperiosa de desviar el tráfico procedente de los
municipios del norte de la ciudad a fin de descongestionar el centro, mediante la
realización de una ronda que canalizase todos estos vehículos fuera del núcleo
urbano.

● El 28 de septiembre de 2007 el Consell de Mallorca y el Ministerio de Fomento
firmaron un convenio  por  valor  de  685 millones de euros,  431 los  aportaba el
Gobierno de España y los 254 restantes el Consell de Mallorca. El acuerdo definía

120



una  prioridad  de  inicio  de  las  obras  asignando  a  éstas  una  financiación  con
aportaciones de carácter anual. La Ronda Norte tenía financiación afectada para
los años 2011, 2012 y 2013.

● En el pleno del Ayuntamiento de Inca de día 29 de febrero de 2008 se presentaron
dos mociones sobre la Ronda de Inca, una del Partido Popular y otra del PSOE
que finalmente se convirtió en una que se aprobó por unanimidad. En esta moción
se instaba al Consell de Mallorca a:

o Incluir  como prioridad de la  legislatura (2007-2011)  la  construcción de la
Ronda Norte de Inca.

o Negociar con el Ministerio de Fomento la Encomienda de Gestión con el fin
de poder aprobar y licitar proyectos viarios prioritarios para Mallorca como la
Ronda Norte de Inca, de forma autónoma.

o Modificar  el  Plan  Director  Sectorial  de  Carreteras  y  buscar  alternativas
válidas  de  Ronda que se  alejen  de los  centros  escolares,  de  las  zonas
deportivas y residenciales. 

o Instar al Consell de Mallorca a tener en cuenta la voluntad del Ayuntamiento
de Inca antes de diseñar definitivamente el trazado de la Ronda.

● En el mes de marzo de 2008 el Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca
firmaron un acuerdo por el cual el Govern se comprometía a aportar al Consell los
254 millones necesarios para afrontar la Inversión acordada con el Ministerio de
Fomento. 

● En el  Pleno del  Consell  de Mallorca de día 05 de mayo de 2008 el  Grupo de
Consejeros del  Partido Popular  presentó una moción sobre la  ejecución de las
obras de la Ronda Norte de Inca. En ella solicitaba al Consell que:

o Incluyera como prioridad de la legislatura (2007-2011) la construcción de la
Ronda Norte de Inca.

o Solicitara al Ministerio de Fomento la encomienda de Gestión con el fin de
poder aprobar y licitar lo más pronto posible la Ronda Norte de Inca.

La moción fue rechazada por 16 votos a favor del PP y diecisiete en contra (PSOE,
UM y Bloc Per Mallorca). 

● El 5 de noviembre de 2008 el Govern Balear y el Ministerio de Fomento llegan a un
acuerdo por el cual los Consells podrán ejecutar directamente la encomienda de
gestión de los proyectos a partir del año 2009.

● En el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Inca  de  día  24  de  Abril  de  2009  los  grupos
aprobaron por unanimidad una moción sobre la Ronda Norte en la que se acordaba
solicitar al Consell de Mallorca:

o La Redacción del Proyecto definitivo durante el año 2009.
o La Licitación y adjudicación de una de las dos fases previstas en el  año

2010.

● El 14 de julio de 2009 se modifica el  convenio de carreteras (Adenda) entre el
Ministerio de Fomento y el Consell Insular de Mallorca. En su anexo I fijaba una
relación de obras que debían ser financiadas por el Ministerio de Fomento a partir
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del año 2009 y cuya programación permitiría su ejecución total en el año 2017. En
este anexo se preveía una financiación de 10 millones de euros para la Variante
Norte de Inca, 6.950.000€ para el año 2011 y 3.050.000 para el 2012.  

● El 3 de Noviembre de 2009 el Pleno del Consell de Mallorca aprobó definitivamente
la revisión del Plan Sectorial de Carreteras de Mallorca. En este plan se preveían
una serie de obras a ejecutar en dos fases, 2009-2017 y 2017-2024. La Ronda de
Inca estaba contenida en la primera fase.

● En el Pleno del Ayuntamiento de Inca de día 27 de Noviembre de 2009 el grupo
municipal del Partido Popular presentó una moción que se aprobó por unanimidad.
Se acordó solicitar al Consell:

o La redacción del Proyecto Integral de La Ronda Norte en el año 2010.
o La licitación, adjudicación e inicio de las obras, incluyendo las dos fases

previstas  en  el  convenio  de  carreteras,  antes  de  la  finalización  de  la
legislatura, junio de 2011. 

● El 6 de Mayo de 2010 el Pleno del Consell de Mallorca aprobó por unanimidad una
moción del Grupo de Consejeros del Partido Popular en relación a la ejecución de
la Ronda Norte de Inca. En ella el Consell de Mallorca se comprometía a:

o Aprobar el trazado de la Ronda Norte durante el ejercicio 2010.
o Aprobar definitivamente el Proyecto de la Ronda Norte de Inca durante el

año 2011.
o Iniciar el expediente de licitación de las obras dentro del primer semestre del

año 2011.

● El 29/12/2010 la Presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, comunicó
en rueda de prensa que la inversión a realizar en el período 2010-2011 ascendería
a  221  millones,  121  millones  para  el  año  2011.  De  96  obras  previstas,  32  ya
estaban ejecutadas, 13 en ejecución, 19 licitadas y las 32 restantes debían ser
licitadas durante el  primer y  segundo semestre del  2011.  Entre estas obras se
encontraba la Variante Norte de Inca. El inicio de las obras se preveía para el año
2012.

● El 30/12/2010, Xavier Ramis, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Inca en
rueda  de  prensa  (ver  video  en  youtube)  junto  con  varios  representantes  de
asociaciones vecinales afectadas:

o Dió las gracias a la Presidenta del Consell, lFrancina Armengol por incluir
dentro  de  los  32  proyectos  aprobados  por  el  Consell  de  Mallorca,  la
redacción de la  primera fase del  Proyecto de la  Ronda Norte  que iba a
realizarse de manera inmediata. 

o Manifestó que la Ronda Norte tendría una longitud de 10 km y se ejecutaría
en dos fases.

o Que la primera fase del proyecto de la Ronda se licitaría en enero del 2011 y
uniría la Autopista desde la rotonda de la Ford hasta la carretera de Selva,
tendría 7,25 km de longitud y un presupuesto de 6,5 millones de euros. 

o Que la  segunda  fase  del  proyecto  se  licitaría  en  el  año  2012.  Uniría  la
carretera de Selva con la  Carretera de Alcudia.  Tendría un coste de 3,5
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millones de euros y una longitud de 3,5 km. 
o Manifestó estar especialmente satisfecho porque esta obra se incluyó en el

Plan Sectorial de Carreteras a petición de la Agrupación Socialista de Inca al
presentar ésta la alegación que lo permitió. 

o Manifestó también que fue la Agrupación Socialista de Inca la que a través
del Grupo Parlamentario cursó la petición y aprobó en el Parlamento Balear
esta inversión.

o Dijo:  ‘ESTAMOS DELANTE DE LA PRIMERA PIEDRA DE ESTA RONDA
NORTE’,  Ronda Norte que podrá estar totalmente finalizada antes de que
finalice el año 2014.

● El 15 de septiembre del 2011 se produce una reunión en el Ayuntamiento de Inca
entre  el  Alcalde  Rafael  Torres  y  El  Conseller  Insular  de  Urbanismo  y  Territori,
Mauricio Rovira. En posterior rueda de prensa, 

o El alcalde Rafael Torres manifestó que la Variante Norte de Inca finalizaría
entre las viviendas de Can López y la rotonda de Son Fuster, en la antigua
carretera Palma-Inca. 

o Se construiría un nuevo vial que uniría la zona de Son Bennássar (al sur del
IES  Berenguer  d’Anoia)  con  la  de  Ses  Cimenteres  (al  Norte  del  centro
educativo). Este vial circularía entre el IES Berenguer d’Anoia y el Colegio
Miquel Duran i Saurina.

o El  Conseller,  Mauricio  Rovira,  explicó  que  las  obras  de  construcción
empezarían  a  finales  del  2012  y  que  se  adjudicarían  como  un  único
proyecto. El presupuesto estimado para la obra, 12 millones de euros.

● El 10 de julio de 2012 el Consejero De Urbanismo y Territorio, Mauricio Rovira,
dictó  resolución  donde  se  aprobaba  inicialmente  el  Estudio  Informativo  para  la
determinación de la zona de reserva viaria de la Ronda Norte de Inca, tal y como
se establecía en la norma 11 del PDSCMa revisado el mes de noviembre del 2009.
(BOIB n.º 103 de 19 de julio de 2012):

o En dicha resolución según el informe de supervisión de 9 de julio de 2012 se
dictamina pedir informes a una serie de administraciones públicas:

▪ Comisión  de  Medio  Ambiente,  Ayuntamiento  de  Inca,  Dirección
General  de  Recursos  Hídricos  (Dpto.  De  Gestión  del  Dominio
Hidráulico),  Dirección  General  de  Transportes  del  Govern  (SFM),
Dirección General de Agricultura del Govern (Servicio de Desarrollo
Rural), al Departamento de Medio Natural, a la Dirección Insular de
Cultura  y  Patrimonio  del  Consell  y  al  Servicio  de  Ordenación  del
Territorio del Departamento de Urbanismo y Territorio del Consell.

o Someter  el  estudio  informativo  redactado  en  junio  de  2012,  que  incluye
también el análisis ambiental, al trámite de exposición pública por un período
de 30 días. 

● En noviembre de 2012 a raíz de las alegaciones recibidas al estudio informativo en
su trámite de exposición pública la ingeniera de Caminos, C y P,  Sra. Francisca
Campaner  Munar  realizó  para  la  Dirección  Insular  de  Carreteras  un  estudio
informativo anexo para la determinación de la zona de reserva viaria de la Ronda
Norte  de  Inca.  Este  estudio  incluía  un  análisis  ambiental  de  las  alternativas
consideradas.
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● El 19 de diciembre del 2012, esta documentación anexa fue supervisada y recibió
informe favorable por parte de los ingenieros de supervisión, Juan M. Rius Gibert y
Carlos M. Ribas Rotger indicando que debido a las modificaciones significativas
sufridas  por  el  estudio  informativo  consideraban  conveniente  realizar  un  nuevo
trámite de exposición pública. 

● El  29  de  Diciembre  de  2012,  BOIB  Num.  195,  el  Consejero  de  Urbanismo  y
Territorio del Consell, dicta resolución donde:

o Se  aprueba  la  documentación  anexa  al  estudio  informativo  para  la
determinación de la zona de reserva viaria de la Ronda Norte de Inca y de
acuerdo con el  informe de supervisión  determina solicitar  informes a las
mismas administraciones públicas que en el estudio informativo inicial.   

o Se somete la documentación anexa al estudio informativo a un trámite de
exposición pública por un período de 30 días hábiles.

● El 28 de enero de 2013 el Grupo Municipal Socialista PSIB-PSOE presenta una
serie  de  alegaciones  a  la  documentación  anexa  al  estudio  informativo  para  la
determinación de la zona de reserva viaria de la Ronda Norte de Inca, en concreto
solicitó lo siguiente:

o Que fuera diseñada una nueva Ronda Norte de Inca totalmente separada de
la ciudad que resolviera la problemática del tráfico interior de la ciudad y de
los municipios vecinos y no produjera daños colaterales a los ciudadanos de
Inca como podían ser la peligrosidad, la contaminación acústica y ambiental.

o Que en el caso de que no se modificara el  trazado entre la carretera de
Selva y la antigua de Alcudia se optara por no realizar dicho tramo.

o Que el  diseño  de  la  Nueva  Ronda  se  contemplara  su  finalización  en  la
rotonda de Santa Magdalena.

o Que en el  diseño de la Nueva Ronda las alternativas que se estudiaran
además de cumplir las normas no afectasen a las viviendas existentes.

o Que el diseño de la Nueva Ronda contemplara la realización de un carril
para viandantes, un carril bici y la iluminación necesaria para su uso.

● El 11 de septiembre de 2013 el alcalde de Inca Rafael Torres en rueda de prensa
comunicó que:

o Durante el  verano se habían realizado las catas previas necesarias para
redactar el proyecto definitivo de la Ronda Norte de Inca y así poder licitar y
adjudicar las obras a principios del 2014.

● El  30  de marzo de 2014 la  Presidenta  del  Consell,  María  Salom,  junto  con el
Alcalde  de  Inca,   Rafael  Torres  y  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Territorio  del
Consell, Mauricio Rovira,  en rueda de prensa presentaron el proyecto de la Ronda
de Inca. La Presidenta comunicó lo siguiente:

o Que el proyecto de trazado se sometería a un período de exposición pública.
o Que las obras se iniciarían durante el año 2014.
o Que el coste previsto de las obras sería de 14 millones de euros.
o Que  la  Ronda  contaría  con  6  rotondas  nuevas  que  servirían  para  dar
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conexión a los barrios de la ciudad y las carreteras comarcales. 
o La primera rotonda daría acceso al barrio de Cristo Rey, la segunda a la

carretera de Lloseta (un paso inferior salvará las vías del tren), la tercera a la
carretera de Mancor, la cuarta a la carretera de Lluc, la quinta a la zona
deportiva y de escuelas. La vía de circunvalación concluiría en una última
rotonda que conectaría con la antigua carretera de Alcudia.

El consejero, Mauricio Rovira comentó que:

o Habían  procurado  que  el  proyecto  de  Ronda  tuviera  el  menor  impacto
posible y la menor conflictividad, al mismo tiempo que hiciera la función que
debía hacer.

o La Ronda consistía en una carretera de dos carriles y viales de servicio para
conectar con los caminos, que debía acoger el tránsito pesado y de coches
y los viales, los ciclistas. 

o La Ronda tendría una intensidad media de vehículos diarios similar a la de la
carretera de Manacor o la de Sóller.

● El 20 de Mayo de 2014 la Presidenta María Salom aprueba por decreto el proyecto
de trazado aprobado inicialmente. Decreto que se publica en el BOIB nº 70 de 22
de mayo de 2014:

o El proyecto lo realiza el ingeniero de caminos Sr. Mateo Estrany Pieras para
la Dirección General de Carreteras.

o Fue supervisado favorablemente en fecha 15 de mayo de 2014.
o La Comisión Informativa i General de Cuentas emite dictamen favorable el

20 de mayo de 2014.
o De acuerdo  con  el  informe  de  supervisión  se  solicitaron  informes  a  los

organismos siguientes:

▪ Comisión  de  Medio  Ambiente,  Ayuntamiento  de  Inca,  Dirección
General  de  Recursos  Hídricos  (Dpto.  De  Gestión  del  Dominio
Hidráulico),  Dirección  General  de  Transportes  del  Govern  (SFM),
Dirección General  de Agricultura  del  Govern  (Gestión  de Servicios
Forestales y Servicio de Protección de especies), al Departamento de
Medio Rural y Marino (Servicio de Reforma y Desarrollo Agrario), a la
Dirección  Insular  de  Cultura  y  Patrimonio  del  Consell,  al
Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, al Servicio
de  Ordenación  del  Territorio  del  Departamento  de  Urbanismo  y
Territorio del Consell.

o El Proyecto de trazado junto al estudio de impacto ambiental de la Ronda de
Inca se sometió a trámite de información pública durante 30 días hábiles.

o El Proyecto de trazado que consistía en una carretera de calzada única de
4.82 km., afectaba a 136 parcelas. La sección tipo prevista era de 2 carriles
de  3.5m  de  ancho,  arcenes  de  1.5m  de  ancho  y  una  franja  de  jardín
separadora de 1.85m, además de un vial de servicio de 3.15m.

● El 18 de Junio de 2014 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca solicitó al
Consell de Mallorca la prórroga de un mes más del período de información pública
del Proyecto de Trazado de la Ronda Norte de Inca.
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● El 24 de Junio de 2014 el Grupo Municipal de MÉS PER INCA, en sus alegaciones
al Proyecto de trazado de la Ronda Norte de Inca y al estudio de impacto ambiental
solicitó que se retirara el proyecto en su totalidad.

● El 25 de Junio de 2014 el Grupo Municipal Socialista de Inca PSIB-PSOE presentó
alegaciones en relación a la aprobación inicial del Proyecto de trazado de la Ronda
Norte y al estudio de impacto ambiental, en ellas solicitaba:

o La eliminación de los viales de servicios.
o Llevar a cabo el proyecto en dos fases, descartando la segunda fase si la

primera  consiguiera  solventar  la  problemática  de  tráfico  existente  en  la
ciudad. 

o Que el proyecto contemplara medidas atenuantes y alternativas para evitar
perjudicar la economía local, como podrían ser la construcción de zonas de
aparcamientos públicos en los restos de fincas expropiadas. 

o Que  el  proyecto  contemplara  la  construcción  de  corredores  para  los
animales, barreras acústicas y corredores verdes que reduzcan el impacto
visual.

o Que el proyecto contemplara la construcción de un carril bici y otro para los
peatones.

● El 25 de Junio de 2014 el Consell de Mallorca acepta la solicitud de aumento de
plazo de un mes del período de información pública del Proyecto de Trazado de la
Ronda Norte.

● El 13 de septiembre de 2014 en rueda de prensa, el alcalde de Inca  Rafael Torres
apoyándose en el informe técnico redactado por el arquitecto municipal Sr. Oscar
Romero anunció que:

o Solicitaría al Consell la eliminación de uno de los dos carriles de servicios,
en concreto el  carril  exterior, conservando el  interior, buscando reducir el
impacto y el máximo consenso de la población sobre el proyecto.

● El  25  de  febrero  de  2015  el  ayuntamiento  de  Inca  emitió  informe favorable  al
proyecto de trazado de la Ronda Norte.

● El 14 de marzo de 2015 en rueda de prensa el candidato a la alcaldía por el Partido
Socialista de Inca declaró lo siguiente:

o ‘Apostamos por una Ronda externa a la ciudad que desvíe el tráfico desde la
entrada de Palma hasta la Carretera de LLuc, pero que no de la vuelta a
Inca’. 

● El 26 de marzo de 2015 el Consell de Mallorca solicita el informe preceptivo a la
Consejería de Medio Ambiente.

● EL  7  de  mayo  de  2015  se  publicó  la  resolución  de  la  Dirección  General  de
Carreteras  (BOE n.º  109 de 7  de mayo de 2015)  en  la  que se  da cuenta del
acuerdo firmado el 22 de Diciembre de 2014 entre el Ministerio de Fomento y el
Consell de Mallorca, de Adenda al Convenio de Carreteras. En este acuerdo se
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prevé una financiación de 14 millones de euros para la Variante Norte de Inca.

● El 10 de julio de 2015 el equipo de Gobierno municipal del Pacte Per Inca se reúne
con el Presidente del Consell de Mallorca y la Consejera Insular de Territorio, y en
rueda  de  prensa  posterior  comentaron  que  se  había  propuesto  un
redimensionamiento del Proyecto de la Ronda Norte de Inca en concreto se solicitó
la eliminación del tramo del trazado que unía la carretera de Selva con la carretera
de Alcudia por considerarlo innecesario. 

● El  19  de  enero  de  2016  la  Comisión  Balear  de  Medio  Ambiente  archiva
definitivamente el Proyecto del Trazado de la Ronda Norte.

● El 7 de mayo de 2016 en noticia publicada en prensa se recoge el acuerdo de la
Asamblea  del  grupo  MES PER INCA donde  rechazaban  de  forma unánime el
proyecto de Ronda Norte que proponía el Consell, que consistía en unir la rotonda
de Binissalem (rotonda de la Ford) con la carretera de Lluc siguiendo el mismo
trazado  que  el  proyecto  del  Partido  Popular  de  la  anterior  legislatura,  con  la
eliminación del tramo entre Selva y Alcudia. 

● El 18 de octubre de 2016, los Grupos Municipales del PI e Independents Per Inca,
en rueda de prensa  reclamaban una solución definitiva a la Ronda de Inca,  e
instaban  a  sus  socios  de  gobierno  a  concretar  el  tipo  de  Ronda  que  querían,
siempre dentro de la zona de reserva viaria que figuraba en el PDSCma ya que
entendían que salir  de éste supondría un retraso que haría inviable el  proyecto
antes del 2019.

● El 24 de febrero de 2017 la prensa se hacía eco de las discrepancias existentes en
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Inca lo que auguraba la imposibilidad de
iniciar el proyecto de la Ronda Norte durante esta legislatura. 

● El 27 de febrero de 2017 el Consell de Mallorca propone al Ayuntamiento de Inca la
realización de un único tramo del Proyecto de la Ronda uniendo la carretera de
Selva con la de Alcudia. 

● El  13  de  marzo de 2017  se  reúnen  representantes  del  Partido  Popular  de  los
Ayuntamientos  de  Binissalem,  LLoseta,  Mancor,  Selva,  Escorca  e  Inca,
acompañados del  ex consejero  de Urbanismo y  Territorio  del  Consell,  Mauricio
Rovira y el ex Director General Insular de Carreteras, Rafel Gelabert y en rueda de
prensa  posterior  reivindicaron  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  el  Proyecto  de  la
Ronda Norte de Inca en su totalidad para dar soluciones al tráfico interior de la
ciudad y a su vez dar  conexión a las poblaciones vecinas con la autopista  sin
necesidad de atravesar el interior de la ciudad de Inca.

● El martes  21 de marzo de 2017 la Consejera de Territorio e Infraestructuras del
Consell,  Mercedes  Garrido,  se  reunió  con  el  Alcalde  de  Inca  y  los  grupos  de
gobierno y oposición  para presentar  la  propuesta  de Ronda del  Consell.  En la
reunión la Consejera comentó lo siguiente:

o La Propuesta de Ronda Consistía en un único tramo de la Ronda Norte, en
concreto el que va desde la carretera de Selva hasta la Carretera de Alcudia
( el considerado innecesario por el PSOE) y proponía la desafectación de los
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terrenos del resto de la Ronda que no se hacía.
o Que debido a problemas técnicos que definió como ‘difícilmente salvables’

no podía ejecutarse en un plazo corto de tiempo el tramo restante de la
Ronda que va desde la carretera de Selva hasta la rotonda de Binissalem
(rotonda de la Ford).  Para la resolución de estos problemas dijo necesitar
un plazo de entre 6 a 8 años o incluso más, debido a las complicaciones que
preveían,  dificultades de tipo  técnico,  como la  resolución  del  paso de la
Ronda sobre o por bajo de las vías o la confluencia de la Ronda con el
torrente de Can Tabau. Las soluciones de tipo técnico que se plantearan
debían contar con el  informe favorable de diversas instituciones como la
Dirección  General  de  Recursos  Hídricos,  la,  la  Consejería  de  Medio
Ambiente, Servicios Ferroviarios de Mallorca, etc.

o Que el anterior proyecto del PP no había contado con el informe favorable
de ‘recursos hídricos’. Apuntando que era actualmente necesario ya que la
legislación autonómica lo exigía y que antes de aprobarse la ley autonómica
ya deberían haberlo solicitado dado que la ley estatal sobre la materia era
de aplicación a falta de ley autonómica (subsidiariamente).

o Que el tramo Alcudia-Selva tiene un problema de tráfico insular importante y
de tráfico para Inca leve… al contrario de lo que pasa en el tramo autopista-
Selva donde el problema de tráfico para la ciudad es grave y para el tráfico
insular  es  leve.  Por  lo  que  si  se  resuelve  el  problema de tráfico  insular
probablemente nunca veamos financiado el tramo de ronda de Inca que si
resuelve nuestra movilidad interior.

o Que establecer una zona de Reserva viaria obliga a ejecutar en la misma
todo el trazado de la vía o carretera proyectada, de ahí que desafecten todo
el proyecto anterior de la Ronda al no poder realizar un tramo si después no
se inicia y finaliza el otro. 

● El 30 de marzo de 2017, se presentaron 3 mociones sobre la Ronda de Inca, por
parte del Grupo Municipal Socialista, Partido Popular e Independents y el PI. Estas
tres mociones se retiraron y se aprobó en su lugar  una única propuesta.   Por
unanimidad del Pleno del Ayuntamiento se aprobó:

o Impulsar desde el Ayuntamiento de Inca un proceso participativo de consulta
sobre las diferentes alternativas de Ronda Norte que planteen los diferentes
grupos  municipales  que  conforman  el  Ayuntamiento  de  Inca,  con  el
compromiso por parte de todos los grupos políticos de ratificar y trasladar el
resultado de la votación para que el Consell de Mallorca redacte y ejecute el
proyecto en el mismo sentido.

● A  fecha  de  presentación  de  esta  moción,  21  de  junio  de  2017,  la  junta  de
portavoces, órgano encargado de organizar la consulta, se ha reunido en cuatro
ocasiones, el 24 y 26 de abril y el 3 y 10 de mayo. En estas reuniones se ha puesto
de manifiesto lo siguiente:

o Hay dos  partidos  del  equipo  de  Gobierno  que  de  la  participación,  de  la
transparencia  y de la democracia hacen siempre su estandarte y que a la
hora de la verdad han sido los que más pegas han puesto y más maniobras
dilatorias han utilizado para no tener que pedir la opinión de los ciudadanos
y no celebrar la consulta, estos partidos son PSOE y MES.

o Que desde nuestro grupo hemos intentado desde el primer momento que el
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proceso de consulta se celebre lo antes posible, de ahí que en la reunión de
26 de abril, hayamos propuesto un programa y calendario de actuaciones e
intentado un consenso en cuanto al mismo. 

o El 3 de mayo, una vez concretamos nuestra propuesta de trazado el alcalde
manifestó que visto que estábamos dispuestos a ceder, existía la posibilidad
de acordar con el Consell  de Mallorca una propuesta de Ronda que nos
fuera bien a todos los partidos, pidiéndonos tiempo a todos los grupos para
concretar unas negociaciones que decía estaban abiertas y muy avanzadas.
Estas  negociaciones  no  debían  interferir,  salvo  acuerdo  entre  todas  las
partes, Consell incluido, en el proceso de la consulta.

o El miércoles 20 de mayo, el alcalde nos comunica que le había propuesto al
Consell un Pacto en cuanto a la Ronda, que obligaba y vinculaba a ambas
partes,  pacto  que  debía  formalizarse  en  forma  de  Convenio.  Comunica
también que el proceso de consulta seguía su curso. 

o A fecha de registro de esta moción no tenemos noticia alguna del posible
convenio entre el Consell y el Ayuntamiento, ni tampoco se ha convocado
reunión alguna para continuar con el proceso de consulta. 

● El  viernes  9  de  Junio  de  2017  los  distintos  grupos  que  forman  el  equipo  de
Gobierno del Ayuntamiento de Inca se reunieron en Palma con la Consejera de
Territorio e Infraestructuras del  Consell,  Mercedes Garrido, para hablar sobre el
proyecto de Ronda Norte del Consell. El partido Popular de Inca no fue invitado ni
tampoco informado de lo hablado en la reunión, lo que pone de manifiesto la falta
total  de transparencia y el  ocultismo de este equipo de Gobierno Municipal,  en
especial del Alcalde Sr. Virgilio Moreno. 

CONCLUSIONES

● De la lectura de los anteriores hechos podemos deducir lo siguiente:

o Que  a  pesar  de  que  desde  el  Consell  Insular  se  ha  comunicado  a  la
ciudadanía,  a  través  de  la  prensa,  fechas  de  inicio  previsto  tanto  de  la
licitación, como de la construcción de la Ronda Norte de Inca, éstas nunca
se han cumplido.

o Que todos los grupos políticos tanto de ámbito municipal como autonómico
siempre  han  estado  de  acuerdo  en  que  la  Ronda  Norte  solventaba  los
problemas de tráfico de Inca y de los pueblos colindantes obligados a pasar
por Inca para dirigirse a otras poblaciones. 

o Que el único grupo político que se ha desmarcado de la ejecución de la
Ronda ha sido MES, aunque muchos de sus actuales dirigentes en otras
legislaturas formaran parte del Consistorio de Inca, Consell de Mallorca o
Govern, bajo otras siglas como PSM o BLOC que si estaron en su momento
de acuerdo en que la Ronda Nord solventaba los problemas circulatorios y
de tráfico  de Inca y  de  los  pueblos  colindantes  como Lloseta,  Biniamar,
Selva, Moscari, Caimari y Escorca.

o Que siempre ha habido consenso entre todos los grupos políticos en que la
Ronda Norte debía causar el menor impacto medio ambiental, paisajístico y
acústico posible al mismo tiempo que debían garantizarse otras variables
como la seguridad, además del posible impacto social o económico que su
ejecución podría tener sobre Inca y pueblos afectados.

o Que el Grupo Municipal Socialista de Inca a pesar de que siempre se ha
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manifestado partidario de la ejecución de la Ronda, ya fuera completa o en
dos fases, ha modificado su criterio durante el transcurso de  los años de tal
modo que:

▪ Antes  de  la  fecha  de  presentación  de  alegaciones  al  Proyecto
definitivo de la Ronda Norte, 25 de junio de 2014, se había mostrado
partidario de su total ejecución, ya fuera sin interrupciones o en dos
fases.

▪ El 25 de junio de 2014 el Grupo Municipal Socialista de Inca en sus
alegaciones solicitó que el proyecto se ejecutara en dos fases, de tal
modo que si la primera fase (Rotonda de la Ford hasta Carretera de
Selva) consiguiera solventar los problemas de tráfico de la ciudad se
descartara ejecutar la segunda.  

▪ Que este cambio de criterio se confirma el 14 de marzo de 2015 y 10
de julio de 2015 cuando en sendas ruedas de prensa, la primera del
candidato  socialista  y  posterior  alcalde,  Sr.  Virgilio  Moreno  y  la
segunda de todo el equipo actual de Gobierno del Pacte Per Inca se
manifestó la voluntad de eliminar el trazado que unía la carretera de
Selva con la de Alcudia por considerarlo innecesario.

▪ Que el cambio de criterio da un giro completo cuando en fecha 21 de
marzo de 2017 el Grupo Municipal Socialista se muestra partidario de
ejecutar  únicamente la  denominada segunda fase de la Ronda de
Inca, es decir, la que conecta la carretera de Selva con la antigua
carretera de Alcudia, desafectando por completo los terrenos de la
franja de reserva del resto de la Ronda Norte.

o Que la decisión última en cuanto al diseño técnico de la Ronda pertenece al
Consell de Mallorca que es quien ostenta las competencias en la materia y es
responsable de interpretar y aplicar los convenios de carreteras firmados con el
Ministerio de Fomento y las normas tanto estatales, autonómicas, insulares o
municipales que le son de aplicación. 

ACUERDOS

Después de releer toda la literatura sobre la Ronda que hemos protagonizado tanto el
Partido Popular como el resto de partidos, estamos más convencidos que nunca de la
necesidad de llevar a cabo el trazado completo de la Ronda de Inca.
Una Ronda completa que sea solución para hoy y para mañana. 
Una Ronda que haga de Inca una ciudad cómoda para los que necesitan de sus servicios,
de su comercio y de su restauración.
Una Ciudad por la que no sea necesario atravesar para ir a otros destinos.
Una Ciudad moderna, con buenas conexiones y en la que pueda crecer su zona peatonal,
actualmente limitada, para poder dar la movilidad necesaria al tráfico interno.
Una ciudad con el aire limpio.
Una ciudad segura y sin atascos.

De  ahí  que  solicitemos  al  Pleno  de  esta  Corporación  la  adopción  de  los  siguientes
acuerdos:

1. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Inca  insta  al  Consell  de  Mallorca  a  realizar  la
construcción  de  la  Ronda  Norte  de  Inca  íntegramente  dentro  de  la  Zona  de
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Reserva  viaria  actual  con  un trazado que aporte  seguridad  y  que provoque  el
menor impacto medio ambiental, paisajístico y acústico posible. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Inca insta al Consell de Mallorca a licitar y ejecutar
las obras de la Ronda Norte de Inca en esta legislatura.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Inca insta al  Consell de Mallorca a no desafectar
ningún tramo de la Zona de Reserva Viaria actual para la construcción de la Ronda
Norte de Inca.

4. El Ayuntamiento de Inca pondrá todos los medios humanos y técnicos de los que
dispone  para  que  la  futura  construcción  de  la  Ronda  Norte  de  Inca  sea  una
realidad.

5. El  Ayuntamiento de Inca dará traslado de estos acuerdos al  Consell  Insular de
Mallorca."

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Moció i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals Partit
Popular, Independents per Inca i Proposta per les Illes i deu (10) vots en contra dels grups
municipals PSIB-PSOE i MES per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció que presenta el grup municipal
Partit Popular de l’Ajuntament d’Inca envers la variant nord d’Inca.

24.PRECS I PREGUNTES

No se’n formulen.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les dues hores i
cinquanta-cinc minuts (2.55 h) del dia 28 de juliol de 2017, de la qual s’estén la present
acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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