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ASSISTENTS

BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sra. M. Jose Fernandéz Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

TRESORERA ACCIDENTAL:
Sra. Margalida Mercè Bauzà Gual

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia
28  de  setembre  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.

El Sr. Rafael Torres Gómez s’absenta de
la sessió en el moment indicat a l'acta.

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  la  tresorera
accidental  Sra.  Margalida  Mercè  Bauzà
Gual.



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 7 DE SEPTEMBRE
DE 2017.

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

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 7 de septembre de 2017, que
s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1221 AL 1332 DE
2017

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1221 al 1332 de 2017.

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

3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'AJUNTAMENT I  ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS,  CONTRARIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES
DE CONFORMITAT AMB EL DISPOSAT A L'ART. 218 DEL TEXT REFÓS DE LA
LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

 
Es dóna compte de les resolucions de l'Ajuntament i  els  seus organismes autònoms,
contraries a les objeccions efectuades de conformitat amb el disposat a l'Art. 218 del text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, que transcrit textualment diu:

" Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 28 de setembre  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 test refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local, estableix:

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

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.

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
2017001094 17/07/2017 Factures (7 pàgines)
2017001135 25/07/2017 Factures (6 pàgines)
2017001192 03/08/2017 Factures (6 pàgines)
2017001281 28/08/2017 Factures (5 pàgines)

IMAF
Número
Resolució

Data Observació Documentació

49/2017 30/06/2017 Factures (1 pàgina)
59/2017 22/08/2017 Factures (1 pàgina)
61/2017 24/08/2017 Factures (1 pàgina)
69/2017 29/08/17 Factures (1 pàgina)

TONINAINA 
Número
Resolució

Data Observació Documentació

19/2017 30/06/2017 Factures (1 pàgina)
26/2017 29/08/2017 Factures (1 pàgina)

E.M.A.T
Número
Resolució

Data Observació Documentació

14/2017 30/06/17 Factures (2 pàgines)

RESIDENCIA M.MIR
Número Data Observació Documentació
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Resolució
57/2017 10/05/2017 Factures (1 pàgina)
60/2017 18/05/2017 Factures (1 pàgina)
64/2017 25/05/2017 Factures (1 pàgina)
79/2017 26/06/2017 Factures (1 pàgina)
98/2017 26/06/2017 Factures (1pàgina)
99/2017 26/07/2017 Factures (1 pàgina)

"

Una vegada debatut aquest punt, els regidors se'n donen per assabentats.

4. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR  LA
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar la
compte general de l’exercici 2016, que transcrit textualment diu:

" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES PER L’APROVACIÓ DEL
COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016.

Resultant que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada dia 10 d'agost de
2017 dictaminà favorablement l'informe del Compte General de l'exercici 2016.

Resultant  que  el  Compte  General  s'ha  exposat  al  públic  per  un  termini  de  15  dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de data 12 d'agost  de
2017 i durant el qual i vuit dies més.

Vist el certificat negatiu del secretari accidental de data 18 de setembre de 2017 amb el
vist i plau del Batle-President en relació a la no presentació de reclamacions, objeccions
o observacions a la Compte General. 

Considerant  que l'expedient per l'aprovació del Compte General  ha seguit la tramitació
establida en la legislació vigent.

Vista la memòria del Compte general de 2016.

Vist l'informe emès per l'Interventor municipal.

Considerant que el Compte General corresponent a l'exercici 2016 i els documents que el
justifiquen,  s'han  rendit  i  estan  conformes  amb  els  llibres  de  comptabilitat  i  la  resta
d'antecedents documentals, de conformitat amb el que disposa l'article 212 Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Ref`s de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i les Regles 50 i 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de  setembre per la
que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), posant a la
vista i consultats tots els antecedents que s'han cregut convenients per millorar alhora de
Dictaminar respecte dels extrems a que fa referència la legislació citada.  

Hi ha que ressaltar i tenir en compte que, de conformitat amb el que disposa la Regla 49
de  la  ICAL,  l'aprovació  del  Compte  General  és  un  acte  essencial  per  la  fiscalització
d'aquesta pels òrgans de control extern (Sindicatura de Comptes i Tribunal de Comptes),
que no requereix la conformitat amb les actuacions que en ell es contenen i no genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
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En virtut  de  tot  això,  amb  el  Dictamen  previ  i  favorable  de  la  Comissió  Especial  de
Comptes de data 10 d'agost de 2017 a l'Informe del Compte General de 2016, eleva a
l'Ajuntament en ple la següent 

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Aprovar els Comptes i estats que composen el Compte General corresponent a
l'exercici  2016,  així  com  els  seus  annexos,  presentada  de  conformitat  a  l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de  setembre per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, i que està integrat el Compte de la pròpia entitat i el dels següents
ens:

 Organismes Autònoms Administratius:

1. Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.
2. Fundació Pública del servei de la Residència Miquel Mir.
3. Fundació Pública Servei Municipal Llar d'Infants.
4. Institut Municipal d'Activitat Física Inca. 

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

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

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 aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda per aprovar la compte general de l'exercici 2016.

5. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  (CONJUNTA)  D'URBANISME  I
D'HISENDA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 22/2017, DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI:  INCORPORACIÓ  DE  SUPERÀVIT  PER  INVERSIONS
SOSTENIBLES.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa (conjunta) d'Urbanisme i
d'Hisenda  per  aprovar  la  modificació  de  crèdit  nº  22/2017,  de  crèdit  extraordinari:
incorporació de superàvit per inversions sostenibles, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  CONJUNTA  D'URBANISME  I  D'HISENDA   AMB
REFERÈNCIA A LA INCORPORACIÓ DE PART DEL  SUPERÀVIT DE L'ANY 2016
MITJANÇANT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22/2017.
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Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 21 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
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  2017 per la LPGE 2017) 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 22/2017 per incorporar part del superàvit de
l'ecercici 2016. 

En virtut  del  que s'ha  exposat,  amb el  Dictamen favorable  i  previ  de la  Comissió
Informativa conjunta d'Urbanisme i d'Hisenda de 25 de setembre de 2017, s'eleva al
Ple de la Corporació la següent, 

_ACORDS

PRIMER.-  Aprovar inicialment l'expedient  22/2017 de modificació de crèdits  mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb  Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el
resum de la qual és el següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit
inicial

Import
modificaci
ó (€)

Crèdit
definitiu
(€)

000.133.6330
8

Ordenació del  trànsit  i
l'estacionament.  Carril
bicicletes i remodelació
de:  Jaume  I  i  ronda
migjorn.

- 75.000,00 75.000,00
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000.133.6118
1

Ordenació del  trànsit  i
l'estacionament.
Càmeres  de  vigilància
del trànsit

- 20.000,00 20.000,00

000.1532.611
82

Pavimentació  vies
públiques.  Asfaltat
camins.

- 200.000,00 200.000,00

000.1532.611
83 

Pavimentació  de  vies
públiques.  Asfaltat
carrer Massanella

- 47.881,05 47.881,05

000.1532.611
84

Pavimentació  de  vies
públiques.
Pavimentació  i  millora
de diferents voravies.

-
20.000,00 20.000,00

000.161.6330
9

Sanejament,
abastiment i distribució
d'aigües.  Comptadors
aigua potable.

- 100.000,00 100.000,00

000.161.6331
0

Sanejament,
abastiment i distribució
d'aigües.  Detecció  de
fuites per la millora de
les canonades d'aigua
potable

- 150.000,00 150.000,00

000.162.6230
1 

Recollida,  eliminació  i
tractament  de  residus.
Àrees d'aportació.

- 400.000,00 400.000,00

000.171.6100
4

Parcs  i  jardins.
Condicionament  i
millora  de  parcs  i
jardins.

- 120.000,00 120.000,00

000.172.6100
5

Renovació arbrat. - 55.000,00 55.000,00

000.172.6222
09

Protecció  i  millora  del
medi  ambient.  Millora
de  la  recollida  de
l'aigua  a  les  zones
verdes  de:  plaça  des
Bestiar, plaça Lledoner
i plaça des Blanquer.

- 45.000,00 45.000,00

000.933.6221
0

Gestió  Patrimoni.
Rehabilitació  de  les
oficines  municipals:
plantes 1 i 2 del Mercat
cobert  pel  trasllat  del
departament
d'Urbanisme. 

- 350.000,00 350.000,00

000.933.6221
1

Gestió  Patrimoni. 69.454,00 69.454,00
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Millora  de  l’eficiència
energètica  mitjançant
el canvi de lluminàries
eix comercial d'Inca.

000.933.6221
2

Gestió  Patrimoni.
Renovació  il·luminació
Ajuntament  i
Cementeri.

- 135.000,00 135.000,00

TOTAL - 1.787.335,
05

1.787.335,
05

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

87000 Romanent
tresoreria
despeses
generals

1.787.335,05 1.787.335,05

TOTAL 1.787.335,05 1.787.335,05

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.

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 primera intervenció s'absenta de la sessió el Sr. Rafael Torres Gómez.

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
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municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i
cinc (5) abstencions del grup municipal del PP.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
(conjunta) d'Urbanisme i d'Hisenda per aprovar la modificació de crèdit nº 22/2017, de crèdit
extraordinari: incorporació de superàvit per inversions sostenibles.

6. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  (CONJUNTA)  D'URBANISME  I
D'HISENDA  PER  APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  Nº  23/2017,  DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT: INCORPORACIÓ DE SUPERÀVIT PER AMORTITZACIÓ
DE PRÉSTECS.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa (conjunta) d'Urbanisme i
d'Hisenda  per  aprovar  la  modificació  de  crèdit  nº  23/2017,  de  suplement  de  crèdit:
incorporació de superàvit per amortització de préstecs, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  CONJUNTA  D'URBANISME  I  D'HISENDA   AMB
REFERÈNCIA A LA INCORPORACIÓ DE PART DEL  SUPERÀVIT DE L'ANY 2016
MITJANÇANT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 23/2017.

Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 21 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 es imperatiu legal que la part restant del superàvit de 2016 es destini a
amortitzar deute, de conformitat amb el que disposa l'article 32 de la LOEPSF.  

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  23/2017  per  incorporar  la  part  restant  del
superàvit de l'ecercici 2016. 

En virtut  del  que s'ha  exposat,  amb el  Dictamen favorable  i  previ  de la  Comissió
Informativa conjunta d'Urbanisme i d'Hisenda de 25 de setembre de 2017, s'eleva al
Ple de la Corporació la següent, 

_ACORDS

PRIMER.-  Aprovar inicialment l'expedient  23/2017 de modificació de crèdits  mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb  Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el
resum de la qual és el següent:
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Altes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit
inicial

Import
modificaci
ó (€)

Crèdit
definitiu
(€)

000.011.9130
0

Deute Públic. Préstecs
a llarg termini

1.332.705,
96 

2.052.244,
85

3.384.950,
81

TOTAL 1.332.705,
96 

2.052.244,
85

3.384.950,
81

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

87000 Romanent
tresoreria
despeses
generals

- 2.052.244,85 2.052.244,85

TOTAL 2.052.244,85 2.052.244,85

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.

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."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda  per  aprovar  la  modificació  de  crèdit  nº  23/2017,  de  suplement  de  crèdit:
incorporació de superàvit per amortització de préstecs.
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7. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA D'HISENDA PER  APROVAR  LES
BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  PER  A
ENTITATS DE LA TERCERA EDAT.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats de la tercera edat,
que transcrit textualment diu:

" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA 
_
Vista la Providència de Batlia de data 15 de setembre de 2017 i de conformitat amb allò
establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i examinats els
següents:
_
ANTECEDENTS

Vist el Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2017, que contempla crèdit
pressupostari per a la línia de subvenció que a continuació es descriu:

 Denominació: Concessió de subvencions per a entitats de la tercera edat socials
sense finalitat de lucre. 

 Òrgans  competents:  L'aprovació  de  les  bases  reguladores  d'aquesta  subvenció
correspon  a  l'Ajuntament  en  Ple.  L'aprovació  de  l'atorgament  de  la  subvenció
correspon a la Junta de Govern, previ informe de la Comissió avaluadora.  

 Sector  a  què  es  dirigeixen  els  ajuts:  entitats  de  la  tercera  edat  socials  sense
finalitat de lucre.

 Objectius i efectes pretesos: potenciar el teixit associatiu de les persones major i de
la tercera edat existents a la ciutat d’Inca. 

 Terminis: en el termini de quinze (15) dies naturals comptadors a partir del següent a
la  publicació  de  les  bases  d’aquesta  convocatòria  al  Butlletí  Oficial  de  les  Illes
Balears (BOIB) s'haurà de sol·licitar  la concessió de la subvenció. Posteriorment,
entre  els  dies  1  a  15  de  novembre,  ambdós  inclosos,  s'haurà  de  justificar  la
subvenció.

 Fonts de finançament: ordinari

 Pla d'acció: de 1 de gener a 31 d'octubre de 2017.

2.- El Ple de l’Ajuntament d’Inca, en sessió celebrada en data 31 de març de 2016, va
acordar l’aprovació de l’Ordenança general de subvencions. L'esmentada Ordenança es
va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà
a definitiu en data 26 de maig de 2016.
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3.-  En  data  18  de  setembre  de  2017  es  va  incorporar  a  l'expedient  el  corresponent
certificat d'existència de crèdit (RC) per import de vuit mil euros (8.000.-€) a càrrec de
l’aplicació pressupostària 234.48907 del  Pressupost  de l’Ajuntament d’Inca per a l’any
2017, i es practicà l'oportuna retenció de crèdit a l'esmentada aplicació pressupostària.

4.-  S'acompanya  a  aquesta  proposta  el  corresponent  projecte  de  convocatòria  de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de subvencions, en
la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).

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

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

Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
_
Es  pot  entendre  que  l'esmentada  funció  correspon  als  funcionaris  amb habilitació  de
caràcter estatal,  pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria-
Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.

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

8.- Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació  (A)
de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d’entitats de la
tercera edat socials sense finalitat de lucre per import de 8.000 euros, amb càrrec a la
partida 234.48907 del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2017, i es practicarà
així mateix el corresponent document comptable.

Vist  l'informe  favorable  de  la  Intervenció  i  la  Secretaria  Municipal,  d'acord  amb  allò
establert  a l'article 58 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre. Del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre,  general  de  subvencions,  es  proposa a  l'Ajuntament  en  Ple,  amb el
dictamen FAVORABLE de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 21 de setembre de
2017 l'adopció dels següents: 

ACORDS
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PRIMER.-  Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions
per a entitats de la tercera edat socials sense finalitat de lucre per a l’any 2017.

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

TERCER.- Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de vuit mil euros (8.000.-€)
a càrrec de l’aplicació pressupostària 234.48907 del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca
per a l’any 2017.

QUART.- Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX

BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS DE
LA TERCERA EDAT SOCIALS SENSE FINALITAT DE LUCRE

1. Finalitat

L’Ajuntament  d’Inca,  amb  la  finalitat  de  potenciar  el  teixit  associatiu  de  les  persones
majors i de la tercera edat existents a la ciutat d’Inca, crea aquesta línia d’ajuda.

2. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la
concessió de subvencions a entitats de la tercera edat sense finalitat de lucre que realitzin
activitats dins el seu àmbit d'actuació, i que promoguin la participació de les persones de
la tercera edat.

Les activitats subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre el
dia 1 de gener de 2017 i el dia 31 d’octubre de 2017.

Els projectes que es presentin amb la sol·licitud de subvenció han d’anar adreçats i tenir
com a beneficiaris els ciutadans de la ciutat d’Inca.

3. Entitats beneficiàries

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats de la tercera edat
sense finalitat de lucre que compleixin els requisits següents:

1. Estar legalment constituïdes.
2. Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
3. No tenir finalitat de lucre.
4. Estar inscrita en el Registre corresponent.
5. Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca. També

aquelles que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal d’Inca, realitzin
les seves activitats en el terme o en resultin beneficiaris de les mateixes els
ciutadans d’Inca.

6. No  haver  sol·licitat  i/o  rebut  subvenció  de  l’Ajuntament  d’Inca  per  al  mateix
projecte d’actuacions.
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7. Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
8. 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.

9. 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.  Per  tal  d’executar  la  totalitat  del  pressupost,  l’entitat  beneficiària  ha  de
cercar  altres  fonts  de  finançament  o  bé  aportar-hi  fons  propis,  d’acord  amb  el  que
estableix la base 14 (Justificació i pagament).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir
la quantia 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  l’aplicació  pressupostària  234.48907,  per  un  import  de  8.000,00
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:

2. Sol·licitud de la subvenció (annex 1).
3. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.
4. Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.
5. Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant. 
6. Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat o documentació que acrediti que està legalment

constituïda i registrada. 
7. Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte

corrent o de la llibreta d’estalvi.
8. Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 2).
9. Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals (annex 3).
10.Projecte de l’acció (annex 4).
11. Pressupost de l’acció (annex 5). 
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12.Declaració jurada del responsable de l’entitat en la qual es manifesten els imports
de  les  ajudes  sol·licitades  per  a  la  mateixa  acció/finalitat  tant  a  institucions
públiques com privades (annex 6).

13.Declaració  responsable  de  no  estar  incurs/a  en  les  prohibicions  per  obtenir  la
condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 7).

14.Declaració  responsable  de  no  comptar  amb  personal  assalariat  (annex  8).  Cal
presentar-la només en cas de no comptar amb personal.

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:

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 del pressupost subvencionable 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.

5. Les despeses de tributs, llevat de que el beneficiari els aboni efectivament.
6. Despeses  d’avituallament,  dinars  i  sopars  d'inauguracions,  conclusions  i

altres celebracions.
7. Premis en metàl·lic per a participants.

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 millors sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a continuació. La valoració tendrà un màxim
de 30 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 5
punts en aquesta valoració per ser estimats.

Aquesta puntuació es distribuirà segons els següents criteris:
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1. Nombre de membres o associats  de l'entitat  sol·licitant,  fins a un màxim de 15
punts. Aquelles entitats que tenguin un nombre de membres igual o superior a 120
obtindran la màxima puntuació. La resta seran valorades de forma proporcional. 

2. La identificació i justificació de la necessitats social del projecte: fins a un màxim de
5 punts.

3. Per la participació i col·laboració en activitats de caràcter general organitzades des
de l’Ajuntament, fins a un màxim de 5 punts. 

4. La promoció de la formació, salut i qualitat de vida de l’activitat: 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.

L’import màxim de la subvenció serà de 1.333,33 € per entitat social sense finalitat de
lucre sol·licitant.

Per determinar l’import de la subvenció s’ha d’aplicar el següent sistema:

a. Se suma el nombre de punts obtinguts per totes les entitats que compleixin els
requisits.

b. Es divideix l’import total del crèdit assignat a aquesta convocatòria entre el nombre
total de punts, i així s’obtindrà el valor de cada punt en euros

c. La quantia que correspon a cada subvenció és el resultat de multiplicar el nombre
de punts obtinguts per cada sol·licitant pel valor en euros de cada punt.

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

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 a la base 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'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques (en aquest cas s'ha de notificar per correu electrònic la seva
presentació, al e-mail: @incaciutat.com).

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze (15) dies naturals comptadors a partir
del següent a la publicació de les bases d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

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

10.1. Iniciació

El  procediment  de  concessió  de  subvencions  s’iniciarà  d’ofici,  mitjançant  l’aprovació
simultània pel 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.

Si les sol·licituds presentades dins el termini establert a l'apartat 9.2 d'aquestes bases no
reuneixen els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a l'interessat perquè, en el
termini  de  deu  dies,  esmeni  les  deficiències  o  acompanyi  els  documents  preceptius,
advertint-lo de que si no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que
haurà de ser dictada en els termes prevists a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'acord amb l'article 68
de la mateixa Llei.

10.2. Instrucció

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

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

Les activitats d’instrucció comprendran:

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

Per estudiar i avaluar les sol·licituds es constitueix una Comissió d’Avaluació, integrada
per les persones relacionades tot seguit:

President:

7. La regidora delegada de Serveis Socials, Sanitat, Gent Gran i Igualtat o persona en
qui delegui.

Vocals:
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 La cap de secció del departament de Serveis Socials o persona en qui delegui.
 El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.
 Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament de Serveis Socials (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 Socials, Sanitat, Gent Gran i Igualtat, d’acord amb els criteris de valoració i
els requisits establerts en aquestes bases.

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

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

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

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

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

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

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

10.3. Resolució

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

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

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

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

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

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

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 (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 fomenta 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.
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.
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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 serà de dia 1 a 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 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 15).
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 9).
 El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i  ingressos realitzats

(annex 10).
 La declaració jurada del president/a o responsable de l’entitat. Només en cas de

comptar amb personal assalariat al seu càrrec (annex 11).
 La declaració jurada de no comptar amb més ingressos dels que es computen en el

compte justificatiu (annex 12).
 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 13).

 La  relació  classificada  de  despeses,  ingressos  i  altres  subvencions  obtingudes
(annex 14).
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 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.

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

 Llistat de participants (en el cas de participació amb inscripció).

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:

1. Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
2. Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
3. Número de la factura.
4. Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
5. Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de 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

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

a) Les indicades a l’article  47 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
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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.

14.2. Causes de reintegrament

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

a)  Obtenció  de  la  subvenció  falsejant  les  condicions  requerides  per  a  això  o
ocultant  aquelles  que,  d'haver-se  conegut,  haguessin  impedit  l’obtenció  de  la
subvenció.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes
establerts  per  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  la  mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.
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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 pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

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

14.4. Procediment de reintegrament

El  procediment  per  exigir  el  reintegrament  de  les  subvencions  tendrà  caràcter
administratiu  i,  com a tal,  es regirà  per  les  disposicions generals  sobre procediments
administratius contingudes a la  Llei 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:  http://portal.incaciutat.com/wp-
content/uploads/imatge-corporativa.zip).

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

17. Recursos

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

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i la Llei 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 els dades facilitades
seran  incloses  en  un  fitxer  propietat  de  l’Ajuntament  d’Inca,  amb  la  finalitat  única  i
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en
aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Entitats Socials, 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."

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, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i
cinc (5) abstencions del grup municipal del PP.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per  aprovar  les  bases reguladores de la  convocatòria  de  subvencions per  a
entitats de la tercera edat.

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER L'APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 3 DEL PGOU.

El Batle manifesta que aquest assumpte queda damunt la taula per el seu millor estudi.
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9. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  CULTURA  PER  APROVAR
INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  MUNICIPAL  D’HONORS  I
DISTINCIONS, SOBRE EL PREMI DIJOUS BO.

Els reunits consideren el  Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per aprovar
inicialment la modificació del reglament municipal d'honors i distincions, sobre el Premi
Dijous Bo, que transcrit textualment diu:

" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ, FORMACIÓ
I ESPORTS PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PROTOCOL, HONORS,
DISTINCIONS I PREMIS MUNICIPAL

La Comissió  Informativa  de Cultura,  Educació,  Formació  i  Esports,  reunida en sessió
ordinària de data de 20 de setembre de 2017, informà favorablement la següent proposta,
que eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca:

"Atès el  Reglament de protocol,  honors, distincions i  premis de l’Ajuntament d’Inca, la
darrera modificació del qual es va aprovar en data 25 de febrer de 2016;

Atesa la controvèrsia que es va donar en el marc de la darrera convocatòria del Premi
Dijous Bo (2016), sobre la qüestió si la referida distinció es podia atorgar a títol pòstum;

Atès que, en vista d’aquell debat, s'ha considerat adient modificar la redacció de l’article
31 del Reglament esmentat, referent a la finalitat  del Premi Dijous Bo, per tal  que de
recollir amb major concreció quines propostes de candidatures poden ser beneficiàries de
la distinció;

Atesa  la  proposta  acordada  pel  Consell  Municipal  de  Cultura,  òrgan  consultiu  de
l’Ajuntament  d’Inca,  reunit  en  sessió  ordinària  de  dilluns  10  de  juliol  de  2017,  amb
l'objectiu expressat anteriorment;

Antoni  Rodríguez  Mir,  regidor  de  Cultura,  eleva  a  la  consideració  de  la  Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports la següent proposta d’acord:

1.  Aprovar  la  modificació  del  Reglament  de  protocol,  honors,  distincions  i  premis  de
l’Ajuntament  d’Inca,  quant  a  la  regulació  del  Premi  Dijous  Bo,  consistent  a  modificar
l’article 31, amb el següent contingut literal (text objecte de la modificació en negreta:

‘Article 31. Finalitat

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. No es concediran a
títol  pòstum,  exceptuant  que  la  seva  defunció  hagi  tengut  lloc  amb  posterioritat  a  la
presentació de la seva proposta de candidatura, d’acord amb els terminis establerts a les
bases de la convocatòria.’
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2. Exposar al públic aquesta aprovació inicial, mitjançant publicació en el BOIB,  perquè
en el termini de trenta dies es puguin presentar reclamacions i suggeriments.

3.  En  el  cas  que  no  es  presentin  al·legacions  s’entendrà  definitivament  aprovada  la
modificació del Reglament, si bé perquè entri en vigor la modificació haurà de publicar-se
íntegrament en el BOIB i haurà d’haver transcorregut el termini a què es refereix l’art 65
de la Llei de bases de règim local."

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal de l’Ajuntament d’Inca
acordarà allò que consideri més adient als interessos municipals.

Inca, 21 de setembre de 2017

El vicepresident de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports 
Antoni Rodríguez Mir

INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE

La tècnica d’Administració especial  que subscriu,  en l’àmbit  de les seves funcions, no
observa cap objecció perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple municipal
per a la seva aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i
jurídics que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que
fa al cas."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa de
Cultura  per  aprovar  inicialment  la  modificació  del  reglament  municipal  d'honors  i
distincions, sobre el Premi Dijous Bo.

10.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER AL CANVI  DE
NOM D'UNA VIA URBANA.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per al canvi de
nom d'una via urbana, que transcrit textualment diu:

" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ, FORMACIÓ I
ESPORTS PER AL CANVI DE NOM D’UNA VIA URBANA D’INCA

La Comissió  Informativa  de Cultura,  Educació,  Formació  i  Esports,  reunida en sessió
ordinària de data de 20 de setembre de 2017, informà favorablement la següent proposta,
que eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca:

"Vista  la  implicació  de  l’Ajuntament  d’Inca en la  tasca de recuperació  de  la  memòria
històrica  de  les  víctimes  de  la  Guerra  Civil,  la  qual  s’ha  manifestat  a  través  de  la
col·laboració econòmica en les exhumacions de la fossa de Porreres que han tengut lloc
recentment;
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Vist  que,  en  el  marc  d’aquesta  tasca,  des  de  la  Regidoria  de  Cultura  es  considera
important posar en valor la figura dels germans Sancho Forges (Antoni, Emili i Josep),
sabaters  naturals  del  País  Valencià  i  jugadors  del  CE  Constància  d’Inca,  que  foren
empresonats l’any 1936 i assassinats a Porreres el 12 de març de 1937, i als quals es
donà per desapareguts;

Vist que s’ha pensat que una forma d’honrar la memòria dels germans Sancho seria donar
la denominació del seu nom a la plaça situada davant del camp del CE Constància, que
actualment s’anomena plaça de les Carritxeres;

Atès l’article 25 del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament
d’Inca, que regula el procediment de concessió d’altres distincions honorífiques;

Antoni  Rodríguez  Mir,  regidor  de  Cultura,  eleva  a  la  consideració  de  la  Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports la PROPOSTA D’ACORD següent,
per tal que la dictamini i sigui elevada, en forma de dictamen, a la consideració del Ple
municipal de l’Ajuntament d’Inca:

10.Canviar la nomenclatura de la plaça de les Carritxeres de l’actual nomenclàtor
urbà d’Inca per la de plaça dels Germans Sancho."

Aquest és el  parer del qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal acordarà el que
consideri més adient per als interessos municipals.

Inca, 21 de setembre de 2017

El regidor de Cultura 
Antoni Rodríguez Mir

INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

5. La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions,
no observa cap objecció perquè aquesta proposta, amb el dictamen previ de la
Comissió  Informativa  de  Cultura,  Educació,  Esports  i  Joventut,  s’elevi  a  la
consideració del Ple municipal per a la seva aprovació, tot això sense perjudici dels
advertiments i/o informes fiscals i jurídics que, des de la Intervenció i/o la Secretaria
municipals, puguin formular-se pel que fa al cas."

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, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i
cinc (5) abstencions del grup municipal del PP.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa de
Cultura per al canvi de nom d'una via urbana.

Desprès de la votació surt el Sr. Jerez de la sessió plenària.
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11. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
SOBRE LA REGLA DE DESPESA.

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

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar una declaració institucional
sobre la regla de despesa, que transcrita textualment diu:

“LA  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL.  ÉS  JUST  I  NECESSARI  PROCEDIR  A  LA
MODIFICACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA EXISTENT.

Des de la modificació de l’article 135 de la Constitució espanyola amb la qual s’instaura
l’equilibri  pressupostari  a  l’Administració  local  i  es  permet  el  dèficit  a  la  resta
d’Administracions,  és  quan  comença  la  injustícia  que  pateixen  a  dia  d’avui  els
Ajuntaments, l’administració mes propera als ciutadans.

A petició  dels  27  caps  d’estat  i  de  govern  de  la  Unió  Europea,  que  reclamaven  la
introducció d’una regla de control de despesa per a totes les administracions públiques, va
néixer la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria i y Sostenibilitat
Financera  en  què  s’articulava  la  coneguda  regla  de  despesa,  que  juntament  amb
l’obligada utilització del superàvit com a mitjà per reduir el deute financer, els límits per a
noves  operacions  de  crèdit,  les  obligacions  de  subministrament  d’informació  que
col·lapsen els  funcionaris  i  les  limitacions de contractació  de  personal  han fet  que la
situació actual que viuen els ajuntaments i consells insulars sigui clarament injusta. Des
de les hores l’administració local té grans limitacions econòmiques i de personal per poder
millorar els serveis i la realització d’inversions.

S’ha arribat a una situació insostenible en la qual el romanent de tresoreria dels municipis
de  les  Illes  Balears,  segons  les  liquidacions  del  2015,  puja  a   400.000.000.-€  i  a
5.000.000.000.-€  a tot l’Estat espanyol, el que suposa un 0.44% del PIB , que no es pot
reinvertir en la dinamització de l’economia local i reducció de l’atur.

Les  entitats  locals,  vénen  obtenint  a  partir  de  l'any  2012  un  superàvit  en  termes  de
capacitat  i  necessitat  de  finançament  davant  l'objectiu  d'equilibri  que  se'ls  exigeix.
Paral·lelament l'evolució del volum del deute local se situa, a partir de l'any 2014, per sota
de la senda d'objectius que li són assignats. Tots dos resultats, sostinguts en el temps,
són la conseqüència de les normatives a què les entitats es veuen sotmeses en matèria
d'endeutament,  plans  i  regla  de  despesa,  molt  més  restrictives  del  que  requereix  el
compliment d'aquests objectius. En aquesta situació de superàvit continuat la regla de
despesa contribueix a la seva perpetuació, a l'acumulació de recursos excedents, o al seu
destí a la reducció de deute qualsevol que sigui el volum d'aquesta. Tot això suposa una
greu limitació dels recursos, tant no financers com financers, que els ajuntaments poden
invertir,  dins  dels  marges  que  l'equilibri  pressupostari  i  la  sostenibilitat  financera
determinen. 

Aquesta regla de la despesa s’aplica de la mateixa manera a entitats locals amb bona
situació financera com a d’altres que pateixen greus problemes econòmics, per això es
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proposa  una  flexibilització  o  eliminació  de  la  regla  de  la  despesa  per  a  aquelles
administracions que tenguin uns comptes sanejats.

Així  les  coses,  demanem  que  la  regla  de  despesa  s'apliqui  a  les  entitats  locals,  (i
igualment a la resta de les administracions públiques), únicament en cas de vulneració
dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, formant part del conjunt
de  mesures  preventives  i  correctives  que  la  llei  contempla  per  aconseguir  el  seu
compliment. 

Es pretén recuperar així la finalitat i característiques que la regla de despesa té a la Unió
Europea, on és aplicada als estats que estan sotmesos al Protocol de Dèficit Excessiu,
amb  naturalesa  d'indicador  del  compliment  de  l'objectiu  a  mitjà  termini  en  termes
d'estabilitat pressupostària i no com a objectiu pròpiament dit.

En la mesura que els resultats obtinguts per les entitats locals segueixi sent de
superàvit en termes d'estabilitat, com ve succeint en els últims anys, i el objectiu a complir
per  cadascuna  de  les  mateixes  sigui  l'equilibri,  l'obligació  de  destinar  els  recursos
excedentaris disponibles a cancel·lació de deute només cobra el seu sentit en el supòsit
d'incompliment del nivell  de deute o del període mitjà de pagament als proveïdors. La
restriccions a la seva inversió en qualsevol altre tipus de despesa, quan les entitats no
incorren  en  aquests  incompliments,  constitueix  una  imposició  encoberta  de  majors
objectius  de  superàvit  i  de  reducció  de  deute  enfront  dels  establerts.  que  pretenem
explícits i consensuats entre totes les administracions. 

Hem dit abans que les xifres de romanent de tresoreria dels municipis de les Illes Balears
de  l’exercici  2015,  ascendeixen  a   400.000.000.-€,   a  dia  d’avui  aquesta  xifra  s’ha
incrementat notablement, ja que aquests diners són l’estalvi generat per dits municipis al
llarg  d’aquests  darrers  anys,  demanem  que  es  puguin  incorporar  als  pressuposts
municipals  aquests  diners  per  a  despeses d’inversió  o  d’altres  tipus  que ens permeti
atendre millor els nostres ciutadans millorant els nostres pobles, sense que computin en la
regla de la despesa ni en l’estabilitat pressupostària. La capacitat de despesa d’una entitat
local hauria d’estar determinada per la seva capacitat de generar ingressos i només es
veure’s limitada per la llei d’estabilitat pressupostària.

Es clar i llampant que està plenament justificat que ara és el moment de canviar la regla
de la despesa, perquè tal com està configurada no té sentit a l’actualitat, si no és que
aquestes quantitats de diners a la caixa siguin per compensar el dèficit de l’Administració
General de l’Estat”.

Finalitzades les intervencions de tots els 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 aprovar una
declaració institucional sobre la regla de despesa.

12.MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  MÉS  PER  INCA  EN  DEFENSA  DE  LA
DEMOCRÀCIA I EL DRET D'AUTODETERMINACIÓ.
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Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal de MÉS per Inca relativa a la defensa
de la democràcia i el dret d'autodeterminació, que transcrita textualment diu:

" MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I EL DRET D'AUTODETERMINACIÓ

Alice  Weber,  com a regidora  del  grup  municipal  MÉS per  Inca  presenta  per  la  seva
aprovació per part d'aquest plenari la següent:

MOCIÓ

Una part important del poble de Catalunya ha mostrat, a través de les mobilitzacions més
massives viscudes a Europa en els darrers anys, i  sempre de forma escrupolosament
pacífica  i  democràtica,  la  seva  voluntat  d'exercir  el  dret  d'autodeterminació.  El  seu
parlament s'ha reconegut reiteradament com a subjecte sobirà que pot exercir  aquest
dret, i que rep el suport de milers d’entitats socials, culturals i polítiques. El Pacte Nacional
pel Referèndum es va constituir el dia 23 de desembre de 2016 fruit d’un procés que ja
s’havia  iniciat  l’any 2013 amb el  Pacte Nacional  pel  dret  a  decidir.  El  resultat  fou  un
manifest que va rebre l'adhesió de més de 4.000 entitats i  més de 400.000 persones.
Entre les personalitats adherides cal destacar els vicepresidents del Parlament Europeu i
Rigoberta Menchu, premi Nobel de la Pau en 1992. 

Tot i la voluntat inequívoca pel dret a decidir del poble català, el govern de l'Estat espanyol
no ha volgut avançar cap el diàleg ni cap el procés de negociació que reiteradament ha
sol·licitat el Govern català. Ha optat, en canvi, per judicialitzar el conflicte en comptes de
donar una resposta política al problema. El govern presidit per Mariano Rajoy ha utilitzat
tota l’estructura de l’Estat per perseguir la divergència ideològica a Catalunya: han imputat
la mesa del Parlament per permetre un debat i  a membres de l’anterior Govern de la
Generalitat per fer una consulta; han encausat a més de 700 batles i batlesses per facilitar
la participació al Referèndum als seus conciutadans; han registrat impremtes i mitjans de
comunicació; han prohibit actes públics de suport al Referèndum; han requisat cartells i
planxes d’impressió amb publicitat d’organitzacions privades; han bloquejat pàgines web
amb informació del Referèndum; han detingut càrrecs de la Generalitat i han suspès de
facto  l’autonomia  catalana  sense  cap  llei  o  sentència  que  ho  avali.  Han  actuat,  en
definitiva, en contra dels principis democràtics més elementals.

Davant  aquesta  persecució  ideològica  i  la  vulneració  de  drets  fonamentals  com  són
d’expressió, d'impremta, de reunió o d’informació, consideram un deure, com a càrrecs
electes expressar el nostre rebuig davant de tota aquesta situació. Això ja no va només
d’un referèndum a Catalunya, sinó de drets civils de tots i  cadascun de nosaltres. En
aquest sentit  es va manifestar el  Ple del Parlament de les Illes Balears de dia 19 de
setembre de 2017 amb l’aprovació d’una Proposició No de Llei amb el següent text: “El
Parlament de les Illes Balears expressa el  seu rebuig a que,  amb l'excusa d'evitar la
celebració del  Referèndum d'Autodeterminació  de  Catalunya,  es  dificulti  o  persegueixi
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l'exercici de drets fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i el dret
de  reunió  pacífica  i,  en  conseqüència,  insta  el  Govern  de  l'Estat  a  deixar
d'instrumentalitzar la Fiscalia per afrontar un conflicte de naturalesa política”.

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció del següents

ACORDS

1.- L'Ajuntament d’Inca expressa el seu rebuig a què, amb l'excusa d'evitar la celebració
del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya, es dificulti o persegueixi l'exercici de
drets fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i el dret de reunió
pacífica  i,  en  conseqüència,  insta  el  Govern  de  l'Estat  a  deixar  d'instrumentalitzar  la
Fiscalia per afrontar un conflicte de naturalesa política.

2.- L’Ajuntament d’Inca expressa el  seu suport  al  dret  dels  catalans i  les catalanes a
decidir lliurement el seu futur. 

3.- L’Ajuntament d’Inca mostra la seva solidaritat amb totes aquelles persones assetjades
judicialment a Catalunya pel seu compromís amb la democràcia.

4.- Aquest acord es notificarà a la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de
l’Estat Espanyol a les Illes Balears i a l'ACM (Associació Catalana de Municipis)"

Al  inici  de  la  intervenció  de  la  Sra.  Weber  s'incorpora  el  Sr.  Felip  Jerez  a  la  sessió
plenària.

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals,  se sotmet a votació la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: tres (3) vots a favor del grup municipal Més per
Inca, cinc (5) vots en contra del grup municipal Partit Popular i dotze (12) vots d’abstenció
dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca i Proposta per les Illes.

Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la moció del Grup Municipal Més per
Inca en defensa de la democràcia i el dret d'autodeterminació.

13.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS EN
DEFENSA DEL MON RURAL.

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Pi-proposta per les Illes Balears
relativa a la defensa del mon rural, que transcrita textualment diu:

" MOCIÓ EN DEFENSA DEL MÓN RURAL

ANTECEDENTS
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Diverses entitats representatives del món rural mallorquí: pagesos, caçadors, cavallistes,
ramaders  i  senderistes  han  convocat  una  manifestació  en  defensa  del  seu  sector
econòmic i de la seva forma de vida i costums.

La present moció es presenta per donar suport i per reclamar de les institucions públiques
responsables,  UE,  Govern  de  l’Estat,  GOIB  i  consells  insulars  que,  amb  les  seves
regulacions legals i les seves actuacions no criminalitzin aquestes activitats davant de la
societat, especialment la urbana, ni vulguin prohibir la seva pràctica apel·lant a principis
mediambientals que, paradoxalment, no es poden defensar adequadament sense tenir en
compte la veu, l’experiència i l’estil de vida de la gent del camp.

Quan els pagesos, els ramaders o els caçadors demanen ser escoltats el que pretenen és
reivindicar, per damunt de tot, un respecte cap a la seva feina, la seva forma de vida i la
seva forma d’entendre un model de relació amb el camp i el medi natural que no sempre
son entesos correctament, especialment pels que no viuen la realitat del camp.

La  Caça,  l'agricultura,  la  ramaderia,  a  més  de  ser  activitats  econòmiques  legítimes  i
respectables, son també una forma d’entendre la vida i  la relació de les persones del
camp amb el seu entorn. Son professions i aficions que identifiquen a la població amb el
seu territori. Els pagesos, els ramaders, els caçadors s’estimen la terra i els agrada la
seva manera de viure. Estan convençuts que les activitats ramadera, cinegètica i rural son
necessàries per garantir l’estabilitat dels cicles naturals dels espais on les desenvolupen. 

Pagesos, ramaders i caçadors i, en general, els col·lectius que treballen i viuen el camp i
el medi natural reivindiquen la seva feina i les seves tradicions com a instrument eficaç i
necessari per a la seva gestió i hem de reconèixer sempre l’esforç que hi dediquen per
complir  cada dia  amb les normatives de benestar  animal  i  de sanitat  que donen una
traçabilitat i seguretat en la seva feina.

Només amb una adequada regulació d’aquestes activitats econòmiques, imprescindibles
per mantenir un paisatge que, convé recorda-ho, després tots reivindiquem per demandar
un turisme més sostenible i de qualitat, contribuirem decididament i sense dogmatismes
absurds a la sostenibilitat dels espais rurals.

Un bon exemple de com no s’han de dur a terme les decisions damunt el territori el tenim
amb la  recent  proposta  d’ampliació  i  creació  de  noves ZEPA especialment,  al  Pla  de
Mallorca, per part de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca. Els municipis
afectats, no han estats consultats prèviament a l’hora d’incloure els seus territoris en la
PROPOSTA  DE DECLARACIÓ I  AMPLIACIÓ DE ZONES D'ESPECIAL PROTECCIÓ
PER A les AUS EN LES ILLES BALEARS; fet que va contra la normativa legal vigent, que
exigeix que, per establir els espais territorials i/o del mitjà marí, més adequats en nombre i
en superfície per a la conservació de les espècies d'aus protegibles s’han de tenir en
compte  les  característiques  socials,  culturals  i  particulars  de  cada  indret  seleccionat,
circumstàncies que no consten en l’esmentada proposta de declaració.

El canvi de model socioeconòmic experimentat a les Illes Balears en els darrers 60 anys,
generat  per  les activitats  turístiques i  sectors associats  i  el  progressiu augment de la
mentalitat urbana ha imposat modificacions territorials i socials, a més de propiciar formes
de pensar que inevitablement afecten la caça, la ramaderia, la pagesia i el sector forestal i
que originen conflictes.
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L’activitat cinegètica, en concret, constitueix un element que ha influït en la configuració
cultural, patrimonial i social de les Illes Balears. La seva influència en aquests àmbits es
fonamenta  en  la  intensitat  d’aquesta  activitat,  el  seu  gran  abast  social,  i  la  seva
pervivència  al  llarg  de  la  història.  Es  reflecteix  en  els  paisatges,  en  haver  deixat
l’empremta en nombrosos elements patrimonials i infraestructures i en ésser un element
de vertebració social i gestió dels espais no urbans.

Per tot l’exposat, presentem la següent moció:

1.- L’ajuntament d’Inca dona ple suport a la pagesia, la ramaderia, del sector del cavall, de
la caça i del senderisme; en defensa del món rural, del seu sector econòmic i de la seva
forma de vida i costums, que son les d’aquest municipi.

2.- Demanem la immediata retirada de la PROPOSTA DE DECLARACIÓ I AMPLIACIÓ
DE ZONES D'ESPECIAL PROTECCIÓ PER A les AUS especialment a la zona del Pla de
Mallorca  per  haver-se  elaborat  sense  la  participació  dels  municipis  i  dels  col·lectius
ciutadans afectats  i  per no tenir  en compte els econòmics, socials,  culturals,  ni  haver
tengut en compte les particularitats, usos i tradicions dels municipis afectats. Elements
tots que son preceptius legalment a l’hora de determinar les declaracions i/o ampliacions
de les ZEPA i  de redactar els posteriors instruments legals que en regularan la gestió
d’aquestes zones de protecció (plans directors sectorials o territorials) i que també hauran
d’atendre totes aquestes singularitats.

3.-  Reclamar al  Govern Balear i  als consell  Insulars que les normatives, resolucions i
actuacions que duguin a terme i afectin el món rural especialment en matèria d'agricultura
i  caça  s'adoptin  tenint  en  compte  que  aquestes  activitats  són  imprescindibles  per  al
correcte manteniment i sostenibilitat del paisatge i la  biodiversitat dels entorns no urbans
i, per tant, actors imprescindibles en la correcta i eficaç gestió de l'entorn natural.  

4.- Exigim que en totes les actuacions i en qualsevol normativa que reguli l’àmbit rural,
mediambiental i paisatgístic, es reconegui que les activitats que desenvolupa la gent del
camp  son  necessàries,  legítimes  i  que  vertebren  les  societats  agrícoles  i  forestals  a
l’entorn del seu territori i son imprescindibles per garantir l’estabilitat dels cicles naturals, la
pervivència del paisatge, la conservació dels costums i tradicions i el foment d’un model
econòmic diversificat per a la nostra terra.

5. Exigir que totes les decisions que s'adoptin en aquest àmbit es faci arribant a acords i
sempre previ el corresponent diàleg amb les entitats representatives dels pagesos, dels
col·lectius de caça i altres associacions que vertebren interessos legítims presents al món
rural."

Durant la intervenció del Sr. Ferra surt el Sr. Felip Jerez de la sessió plenària.

Avanç de la votació la Sra. Weber surt de la sessió plenària.

El grup municipal del PSIB-PSOE proposa una esmena, que consistent en canviar en el
punt 2 la frase "la immediata retirada" per "un millor estudi”

El grup municipal del Partit Popular proposa una esmena, que consistent en afegir en la
quarta línea del punt 2 la paraula interessos davant econòmics.

32



Finalitzades  les  intervencions,  es  passen  a  votar  les  esmenes  proposades  pel  grup
municipal PSIB-PSOE i Partit  Popular i  n’esdevé el següent resultat: setze (16) vots a
favor dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d'Inca i Proposta
per les Illes, i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal del MÉS per Inca.

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: setze
(16) vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d'Inca i
Proposta per les Illes, i dos (2) vots en contra del grup municipal del MÉS per Inca.

Atès el  resultat  de la votació,  es declara aprovada la Moció del  grup municipal  del  Pi-
Proposta per les Illes Balears en defensa del mon rural.

14.MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
CONTRA L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES.

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Pi-proposta per les Illes Balears
relativa a l’ocupació il·legal d’habitatges, que transcrita textualment diu:

" MOCIÓ PER LA LLUITA CONTRA L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

ANTECEDENTS

Els darrers temps s'ha produït un important increment de les ocupacions de cases i pisos
il·legals a les Illes Balears. Una ocupació que molt sovint s'ha vist acompanyada d'estafes
ja que existeixen màfies que fan contractes de lloguer sobre habitatges damunt els quals
no tenen cap títol de possessió o propietat. 

Aquestes ocupacions il·legals no tenen una resposta adequada, àgil i contundent, per part
de la normativa aplicable. La previsió de l'article 245 del Codi Penal i el règim processal
per a la recuperació de la propietat s'han demostrat absolutament insuficients i  d’altra
banda existeixen precedents de modificació de lleis per accelerar la resposta necessària
com ho demostren els anomenats judicis ràpids. 

Per aquest motiu, el Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS proposa en el Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord: 

1. El plenari de l’ajuntament condemna i rebutja l'ocupació il·legal de cases i habitatges a
les Illes Balears. 

El  plenari  de l’Ajuntament insta  al  Govern de l'Estat a impulsar els canvis normatius i
legals  que possibilitin  que,  davant  una ocupació  il·legal, el  seu propietari  o  posseïdor
legítim recuperi l'habitatge en un termini urgent i immediat de manco d'una setmana. "

Durant la intervenció del Sr. Felix Sanchez entra la Sra. Weber a la sessió plenària.
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Desprès de debatre tots els grups municipals, es presenten les següenty esmenes:

El grup municipal del PSIB-PSOE proposa dues esmenes, la primera consistent a canviar
del segon paràgraf dels acords la frase "en un termini urgent i immediat de manco d'una
setmana" per "i se restablesqui la situació en el temps mes breu posible", i la segona,
seria afegir "garantiriem a les persones que estan ocupant un habitatge de forma irregular,
que la seva situació sera analitzada en el marc del proces metodologic i normatiu segon el
que disposa la llei 4/2009 de 11 de juny de serveis socials de la Illes Balears."

El grup municipal del Independents d'Inca proposa una esmena que seria afegir "insta al
govern de l'estat a impulsar els canvis normatius que posibilitin el respecte al dret a un
habitatge de les persones necesitades i el dret del propietari de la vivenda".

Es passen a votar les esmenes proposades pel grup municipal PSIB-PSOE i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (19).

Es passen a votar les esmenes proposades pel grup municipal d'Independents d’Inca i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: : setze
(16) vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d'Inca i
Proposta per les Illes, i tres (3) abstencions del grup municipal MÉS per Inca.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada la  Moció  contra  l'ocupació  il·legal
d'habitatges, que una vegada esmenada té el següent contingut literal:

" MOCIÓ PER LA LLUITA CONTRA L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

ANTECEDENTS

Els darrers temps s'ha produït un important increment de les ocupacions de cases i pisos
il·legals a les Illes Balears. Una ocupació que molt sovint s'ha vist acompanyada d'estafes
ja que existeixen màfies que fan contractes de lloguer sobre habitatges damunt els quals
no tenen cap títol de possessió o propietat. 

Aquestes ocupacions il·legals no tenen una resposta adequada, àgil i contundent, per part
de la normativa aplicable. La previsió de l'article 245 del Codi Penal i el règim processal
per a la recuperació de la propietat s'han demostrat absolutament insuficients i  d’altra
banda existeixen precedents de modificació de lleis per accelerar la resposta necessària
com ho demostren els anomenats judicis ràpids. 

Per aquest motiu, el Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS proposa en el Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord: 

1. El plenari de l’ajuntament condemna i rebutja l'ocupació il·legal de cases i habitatges a
les Illes Balears. 

2. El plenari de l’Ajuntament insta al Govern de l'Estat a impulsar els canvis normatius i
legals  que possibilitin  que,  davant  una ocupació  il·legal, el  seu propietari  o  posseïdor
legítim recuperi  l'habitatge  i  se restablesqui  la situació en el  temps mes breu posible.
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Garantiriem a les persones que estan ocupant un habitatge de forma irregular, que la seva
situació  sera  analitzada  en  el  marc  del  proces  metodologic  i  normatiu  segon  el  que
disposa la llei 4/2009 de 11 de juny de serveis socials de la Illes Balears.

3. El plenari de l’Ajuntament insta al govern de l'estat a impulsar els canvis normatius que
posibilitin el  respecte al  dret  a un habitatge de les persones necesitades i  el  dret del
propietari de la vivenda."

15.MOCIONS URGENTS: 

A. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE SUBVENCIONS
PER  REHABILITAR  FAÇANES  I  COL·LABORAR  EN  LA  REHABILITACIÓ  DE  LA
FAÇANA DE SANTA MARIA LA MAJOR.

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

Els  reunits  consideren  la  Moció  del  grup  municipal  del  Partit  Popular  relativa  a  la
subvencions per rehabilitar façanes i col·laborar en la rehabilitació de la façana de Santa
Maria la Major, que transcrita textualment diu:

" MOCIÓ

Moció que presenta el partit popular d’Inca, sobre subvencions per rehabilitar façanes i
col·laborar en la rehabilitació de la façana de Santa Maria la Major, per debatre a la sessió
plenària de l’Ajuntament d’Inca, de dijous 28 de setembre de 2017.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En  el  passat,  l'Ajuntament  d’Inca  va  estimular  i  fomentar  la  realització  d'obres  de
restauració i  rehabilitació de façanes, per a mantenir en bon estat de conservació els
edificis d'habitatges, allargant així la vida del patrimoni urbà i garantint la seguretat dels
vianants i com a mesura per a millorar la imatge d‘Inca.

La situació de crisi econòmica viscuda en els passats anys, ens va obligar a prescindir de
dites subvencions. Des de que la bonança econòmica s’ha restablert, el Partit Popular ha
anat sol·licitant que dites subvencions s’incorporassen als pressuposts municipals.

A més, les subvencions amb aquesta finalitat poden animar als propietaris a iniciar unes
obres que suposen un estímul al sector de la construcció i per tant a mantenir llocs de
feina.

Actualment, una de les façanes més emblemàtiques de la nostra Ciutat està en ple procés
de  restauració,  recomanada  després  de  sofrir  diferents  despreniments  en  ocasió  de
pluges i la conseqüent perillositat que això suposa per la seguretat dels vianants.
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La façana de l’Església de Santa Maria la Major és, sens dubte, una imatge col·lectiva i
estimada per tots els habitants de la nostra Ciutat i el mateix edifici de culte ha servit a
l’Ajuntament en moltes ocasions com a espai de trobada i de molts actes culturals: pregó
del Dijous Bo, Concert de Reis, concerts pedagògics, visites culturals al patrimoni religiós,
concerts d’orgue, concerts benèfics, representacions teatrals...

Les obres iniciades a aquesta façana amb un pressupost inicial de 60.000 euros es van
pagant amb donacions de particulars i empreses que tenen a bé col·laborar. Com a moltes
obres de restauració el pressupost inicial es veu augmentat per la necessitat de reparar
altres  mals  que  es  descobreixen  mentre  es  duen  a  terme  les  tasques  de  reparació.
Aquestes obres ja tenen un increment de 20.000 euros sobre el pressupost inicial.

El  Partit  Popular  d’Inca  vol  plantejar  a  la  corporació  municipal  que  dels  pressuposts
municipals  del  2018  i  següents  es  reservi  una  partida  per  subvencionar  a  tots  els
ciutadans que inverteixin en millorar l’aspecte particular dels seus habitatges, que redunda
en una millor imatge d’Inca i en particular, que faci una col·laboració econòmica en les
obres de la Parròquia Santa Maria la Major.

Per tot això, el grup municipal del Partit Popular d’Inca, proposa els següents acords:

ACORDS

1. Recuperar les subvencions per a la millora i rehabilitació de façanes d’immobles de
la Ciutat d’Inca.

2. Atorgar una subvenció nominativa per col·laborar en les obres de restauració de la
façana lateral de l’Església Santa Maria la Major.

3. Traslladar al Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca la necessitat de les
obres  de  restauració  de  Santa  Maria  la  Major  i  sol·licitar  la  seva  col·laboració
econòmica."

El grup municipal del Partit Popular proposa una esmena, que constisteix en llevar els
punts 2 y 3.

Finalitzades  les  intervencions,  es  passen  a  votar  les  esmenes  proposades  pel  Partit
Popular i n’esdevé el següent resultat: cuatre (4) vots a favor dels grups municipals Partit
Popular,  i  quinze  (15)  vots  d'abstenció  dels  grups  municipals  del  PSIB-PSOE,
Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca.

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: cuatre
(4) vots a favor dels grups municipals Partit  Popular, i quinze (15) vots en contra dels
grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per
Inca.

36



Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular relativa sobre subvencions per rehabilitar façanes i col·laborar en la rehabilitació
de la façana de santa maria la major.

16.PRECS I PREGUNTES 

No es formulen preguntes.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-tres
hores trenta-cinc minuts (23.35 h) del dia 28 de septembre de 2017, de la qual s’estén la
present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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