Informe-proposta sobre la celebració urgent del Plenari i de la tramitació de la
modificació de crèdit 34/2017 amb caràcter urgent.
De conformitat amb l'establert en la D.A. 16ª del TRLRHL, figurava al Capítol 6º de
l'Estat de Despeses del Pressupost d'aquest Ajuntament, com a inversió financerament
sostenible a realitzar per aquest Ajuntament la millora d’eficiència energètica del pavelló municipal Mateu Canyelles d'Inca i del Palau Municipal d'Esports.
En data 25 de novembre de 2017 s'ha publicat al BOIB num. 144 l'acord del Consell
Insular de Mallorca de concessió de subvencions pel foment de l'esport mitjançant
ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca
BDNS:35420.
Mitjançant aquest acord s'ha concedit una subvenció a l'Ajuntament d'Inca per dur a
terme les actuacions consistents en "Mesures de millora d'eficiència energètica del
pavelló municipal d'Inca subvencionada amb 81.232,73 euros , i l'actuació consistent
en "Mesures de millora d'eficiència energètica del palau municipal d'esports"
subvencionada amb 81.232,73 euros.
La concessió d'aquesta subvenció a l'Ajuntament d'Inca per import de 162.465,46
euros per dur a terme aquests projectes que ja estaven imputats com a inversions
sostenibles suposarà un sobrant de romanent de tresoreria, per tal cal tramitar una
modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari finançant amb romanent
de tresoreria per a despeses generals, per finançar altres despeses d'inversió.
És a dir, aquest sobrant es podrà destinar a altres inversions que redundaran en
benefici de tots els ciutadans d'Inca, consistents en "Adquisició de
lluminàries/projectors per a la iluminació de les instal.lacions esportives del poliesportiu
Mateu Canyellas (pistes de tenis, hockey, multiusos, pista d'atletisme i camp de
futbol)", "adquisició de lluminàries/projectors per a la iluminació de la piscina municipal
coberta d'Inca", i " adquisició de lluminàries/projectors per a la iluminació de les pistes
multiusos situades junt a la piscina coberta i sobre l'aparcament subterrani situat a
l'avinguda del tren", així com la pavimentació de la pista d'atletisme i les dutxes del
Poliesportiu.
La tramitació d'aquesta modificació de crèdit s'haurà de tramitar amb caràcter
d'urgència degut a la necessitat de que la tramitació dels expedients de contractació
corresponent a aquests projectes es realitzin dins aquest exercici 2017 sense que es
pugui demorar la seva execució a exercicis posteriors per els motius que seguidament
exposam.
L'art. 26 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de reguladora de Bases de Règim Local, diposa
que que els municipis amb més de 20.000 habitants estan obligats a comptar, entre
altres serveis, amb unes instal·lacions esportives d'ús públic, així com el seu
manteniment.
El municipi d'Inca compte amb diferents instal.lacions esportives, no obstant això, i tal
com figura a l'informe del Sr. Jaume Ferrari, enginyer municipal, actualment aquestes
instal·lacions compten amb una il·luminació insuficient, no complint amb els nivells
mínims reglamentaris per poder dur a terme en competicions locals, ni d’entrenament,
així com tampoc són adequades per ús escolar ni recreatiu. Igualment és deficitària la
pavimentació de la pista d'atletisme i la instal.lació de dutxes que suposaran un estalvi
energètic.
Per altra banda, també cal tenir en compte que no hi ha garanties de l'aprovació dels
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Pressuposts generals de l'Estat per l'any 2018 amb una certa puntualitat, ni si aquests
autoritzaran inversions sostenibles.
Per tant, consideram que a més de la necessitat per dur a terme aquestes inversions
també està justificat que aquestes inversions es duguin a terme de manera urgent per
poder comptar amb unes instal.lacions esportives adequades i complir així amb allò
disposat a la Llei 7/1985, sense que aquestes actuacions es puguin demorar a
exercicis posteriors.
L'article 33.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques disposa que per raons d'interés públic se podrà acordar
l'aplicació de la tramitació d'urgència, reduint el terminis a la meitat. Com ja ha quedat
acreditat, l'actuació de l'Ajuntament és en bé de l'interés públic de tots els ciutadans
d'Inca, ja que amb aquestes actuacions es vol oferir unes instal.lacions esportives amb
les condicions adequades i a la vegada suposarà un estalvi energètic que redundarà
en benefici del municipi ja que amb aquest estalvi es podran destinar a prestar altres
serveis municipals.
Per tot això exposat, queda justificat la necessitat de procedir a tramitar d’urgència la
modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari finançant amb romanent
de tresoreria per a despeses generals, i en conseqüència es proposa la celebració
d'aquest Ple extraordinari i urgent, amb efectes que aquesta modificació pugui ser
aprovada definitivament abans de dia 31 de desembre de 2017, i així es pugui iniciar la
tramitació dels corresponents expedients de contractació dins l'exercici 2017 i executar
les inversions sense tenir que esperar l’aprovació dels pressupost estatals de l’any
2018.
Inca, 11 de desembre de 2017
El Batle,
Virgilio Moreno Sarrió

La tècnica d'administració general interina,
Maria Antònia Ros Mulet
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