ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
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A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les deu hores del dia
19 de gener de 2015, es reuneix
l’Ajuntament en Ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia
a l’efecte, per tal de realitzar la sessió
extraordinària sota la Presidència del
Sr. Rafel Torres Gómez, i amb
l’assistència dels regidors Sr. Felip
Jerez Montes, Sra. Rosa Maria Tarragó
Llobera, Sra. Margalida Horrach
Beltran, Sr. Antonio Jesús Aguilar
Chicón, Sra. Catalina Coll Puigserver,
Sr. Andreu Gili Vizcaíno, Sra.
Magdalena Cantarellas Llompart, Sr.
José Pastor Espada, Sra. Maria
Payeras Crespi, Sr. David Devis Ferrer,
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua, Sr.
Virgili Moreno Sarrió, Sra. Antònia
Maria Sabater Martorell, Sra. Margalida
Llobera Serra, Sra. María José
Fernández Molina, Sr. Àngel García
Bonafè, Sra. Maria Francisca Barceló
Truyol que s’incorpora en el moment
que s’indica a l’acta, Sr. Antoni
Rodríguez Mir i Sr. Andreu Caballero
Romero.

REGIDORS NO ASSISTENTS
Sra. María del Carmen Oses Ramos
SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTORA ACCIDENTAL
Sra. Catalina Pons Bestard
TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori

No assisteix la Sra. María del Carmen
Oses Ramos.
Actua com a secretari accidental el Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen la interventora
accidental Sra. Catalina Pons Bestard i
el tresorer municipal Sr. Miquel Batle
Vallori.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DIA 23 DE DESEMBRE DE
2014
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’esmentada Acta.
El Sr. Caballero exposa que al darrer punt de la intervenció d’una entitat es diu que va intervenir el
Sr. Maldonado i no va ser ell qui va intervenir, sinó la portaveu de la plataforma. També es diu que
intervé l’empresa Poble, quan en realitat es la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
Se sotmet a votació ordinària l'aprovació de l'Acta de la sessió de data 23 de desembre de 2014, i
els reunits acorden per unanimitat (20) que s'aprovi amb les rectificacions proposades, una
vegada comprovada la gravació.
2. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER RESOLDRE LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 DE L’AJUNTAMENT
I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, I PER A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per resoldre les
al·legacions presentades al pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms, i per a la seva aprovació definitiva, de data 15 de gener de 2014, i que transcrit
textualment diu:
“El Ple Municipal en la sessió extraordinària de dia 9 de desembre de 2014, aprova inicialment,
per majoria, el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2015,
D'acord amb l’article 169 de l'RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, l’aprovació inicial del pressupost va ser publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, núm. 171, de data 13 de desembre de 2014, perquè les persones interessades, en el
termini de quinze dies que marca la llei, poguessin presentar les al·legacions que consideressin
adients.
Vist que en data 30 de desembre de 2014 (registre d’entrada núm. 13.584) l’Associació Finestra al
Sud presenta al·legacions al pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici de 2015
manifestant que, vist que els pressuposts preveuen subvencions nominals a una sèrie d’entitats
socials i que, atès que l’entitat Finestra al Sud treballa per la difusió del comerç just i la cultura de
pau des de l’any 1999 i no consta en la relació d’entitats que compten amb l’ajut de l’Ajuntament
d’Inca, sol·licita incloure Finestra al Sud en la relació d’entitats socials que perceben una
subvenció nominal d’acord amb les bases d’execució dels pressuposts per a l’any 2015 i que
s’elabori el Reglament de subvencions a entitats ciutadanes.
Vist que en data 30 de desembre de 2014 (registre d’entrada núm. 13.585) el grup municipal de
MÉS PER INCA presenta al·legacions al Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2015
manifestant que l’Organisme Autònom Antoni Torrandell és l’únic organisme autònom en el qual
disminueix l’aportació municipal, i sol·licita que s’incrementi en 2.409,92 euros el capítol de
transferència a l’Organisme Autònom Antoni Torrandell per a l’exercici de 2015 i que s’incrementi
en la mateixa quantitat el capítol 6 del pressupost de despeses d’aquest organisme autònom.
Per altra banda, en la mateixa data 30 de desembre de 2014 (registre d’entrada núm. 13.586) el
grup municipal de MÉS PER INCA presenta al·legacions al pressupost de l’Ajuntament d’Inca per
a l’exercici de 2015 sol·licitant incloure les entitats Creu Roja d’Inca i Finestra al Sud-S’Altra
Senalla d’Inca en la relació d’entitats socials que perceben una subvenció nominal d’acord amb els
pressuposts per a l’exercici de 2015.
En data 2 de gener de 2015 (registre d’entrada núm. 20) el grup municipal socialista del
PSIB-PSOE presenta al·legacions al pressupost municipal per a l’any 2015 sol·licitant que la
partida corresponent a serveis socials es modifiqui per tal d’eliminar les partides que
previsiblement no es duran a terme, com és el cas dels treballs psicosocial i servei d’inserció
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sociolaboral i que s’incorpori la seva dotació pressupostària a la partida d'atencions assistencials, i
que l’equip de govern redacti un nou pressupost on s’incorpori un reglament general de concessió
de subvencions que reguli els imports corresponents d’acord amb els principis que han de regir la
concessió de subvencions i que es redacti un nou pressupost on figurin les inversions
imprescindibles per a la ciutat d’Inca, com l’inici de les obres del tercer polígon industrial, la
reforma de la plaça de Mallorca, la previsió d’una partida per a l'elaboració d’un pla estratègic per
a la reactivació econòmica i laboral de la ciutat, una partida per finançar l’elaboració i dur a terme
un pla de manteniment de zones verdes, arbrat i per a la prevenció de riscs per a les persones,
així com per al manteniment de les biblioteques municipals.
Vist l’informe emès per la interventora accidental de l’Ajuntament d’Inca pel que fa a les
al·legacions presentades i que s’annexa a aquesta proposta.
- Vista l’al·legació presentada per l’Associació Finestra al Sud sol·licitant que es procedeixi a la
seva inclusió dins les subvencions nominatives que s’atorguen a les entitats socials, es considera
adient procedir a estimar l’al·legació formulada atesa la tasca que desenvolupa l’associació
Finestra al Sud en el seu treball per la difusió del comerç just i dur a terme una activitat de caràcter
humanitari en benefici de les persones treballadores en el Tercer Món, a l'efecte d’aconseguir un
sou just evitant els grans intermediaris i aconseguint que els doblers arribin directament als
treballadors de Tercer Món.
- Quant a l’al·legació formulada pel grup municipal de MÉS PER INCA en el qual se sol·licita que
s’incloguin dins la relació de subvencions nominatives les atorgades a les entitats socials Creu
Roja d’Inca i Finestra al Sud, és procedent estimar l’al·legació formulada i incloure dins les
subvencions nominatives que concedeix l’Ajuntament d’Inca a diverses entitats socials una
subvenció a la Creu Roja d’Inca i una subvenció a Finestra al Sud. Respecte a la Creu Roja cal fer
esment a la tasca que du a terme dins la localitat d’Inca per atendre unes 300 famílies, ajudant en
el lliurament d’aliments i altres productes de primera necessitat, així mateix està duent a terme una
tasca d’acompanyament i ajuda en la recerca de feina, en col·laboració amb el SOIB; i quant a la
petició feta pel grup de MéS PER INCA per a la inclusió de l’Associació Finestra al Sud, cal reiterar
allò dit anteriorment.
- En relació amb l'al·legació presentada pel grup municipal de MÉS PER INCA, relativa a
incrementar en la quantitat de 2.409,92 euros l’aportació realitzada a l’Organisme Autònom Antoni
Torrandell, es procedeix a rebutjar aquesta al·legació. S’ha de tenir en compte que en el
Pressupost de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell apareix pressupostada la plaça del director
de l’Escola de Música, plaça que no es troba coberta a causa que la persona que ocupava aquest
lloc de feina es troba en situació d’excedència, i per tant els doblers d’aquesta plaça queden dins
l’Organisme Autònom i poden ser utilitzats per incrementar el capítol 6 del pressupost de despeses
sense necessitat d’incrementar l’aportació que fa l’Ajuntament d’Inca a l’Organisme Autònom.
- Quant a les al·legacions formulades pel grup municipal del PSIB-PSOE, cal rebutjar la totalitat de
les al·legacions formulades, quant a la primera cal manifestar que l’Ajuntament d’Inca considera
imprescindible per tal de reforçar les actuacions a l’Àrea d’Acció Social incloure les partides del
servei d’inserció sociolaboral i el treball psicosocial, i a aquests efectes dins l’any 2014 s’ha iniciat
l’expedient de contractació per dur a terme aquests projectes que es desenvoluparan dins
l’exercici de 2015, i per tant no es pot procedir a l'eliminació de les dites partides.
- Quant a l’altra al·legació formulada pel grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la concessió de
subvencions també queda rebutjada, cal manifestar que l’Ajuntament d’Inca utilitza les
subvencions nominatives en diferents àrees respectant la normativa legal vigent i atenent a uns
criteris ben establerts en cada cas. No existeix en cap moment falta d’objectivitat ni discriminació i
tampoc falta de transparència, ja que totes les subvencions són públiques, com és públic el
pressupost. Per l'altra, en les subvencions nominatives atorgades per l’Ajuntament d’Inca apareix
inclosa una justificació detallada de les ajudes atorgades en cada cas i el motiu de concessió de
cada una de les subvencions.
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- Quant a la darrera al·legació formulada pel grup municipal del PSIB-PSOE, l’Ajuntament d’Inca
ha inclòs dins el pressupost de l’any 2015 diverses inversions, entre les quals figura la de la xarxa
d’aigua potable, l'al·legació relativa a les inversions que el grup municipal del PSIB-PSOE sol·licita
que siguin incloses dins el pressupost de 2015 també ha de ser rebutjada. L’Ajuntament d’Inca
podrà incloure dins el pressupost de 2015 noves inversions tal com ens permet el Reial decret llei
17/2014, de 26 de desembre, publicat en el BOE de 30 de desembre de 2014, que estableix un
any més la possibilitat, que es prorroga per a l’any 2015, de destinar el superàvit pressupostari a
inversions financerament sostenibles, per tant, serà en aquest moment que l’Ajuntament d’Inca
podrà incloure les inversions que consideri més adients per a la ciutat d’Inca.
Per tot l’exposat Antoni Jesús Aguilar Chicón, president de la Comissió Informativa d’Economia i
Hisenda de l’Ajuntament d’Inca, eleva a la consideració del Ple, amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Estimar l’al·legació presentada per l’Associació Finestra al Sud i estimar l’al·legació
presentada pel grup municipal de MÉS PER INCA relativa a incloure a la base 45 b de les bases
d’execució del pressupost de 2015 dins la relació individualitzada i nominal de subvencions que es
concediran dins l’any 2015, amb càrrec a la partida de despeses 231.48900:
NOM

NIF

IMPORT

Associació Finestra G-07975048
al Sud

1.200,00

Creu Roja d’Inca

1.800,00

Q-2866001G

JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA
DE DESPESES
Finalitat: finançament de les
actuacions que dur a terme
l’Associació Finestra al Sud en
matèria
de
comerç
just
(justificació prèvia d'aquestes).
Finalitat: finançament de les
despeses d’emergència que
concedeix la Creu Roja d’Inca i
en les despeses per dur a
terme la tasca de reinserció
laboral.

SEGON. Desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal de MÉS PER INCA per
incrementar el capítol de transferència a l’Organisme Autònom Antoni Torrandell.
TERCER. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal del PSIB-PSOE, pels
motius exposats en el Dictamen.
TERCER. Modificar el pressupost de l’Ajuntament d’Inca en el sentit següent:
a) Disminuir la partida pressupostària d'Altres infraestructures, Inversions reals, Inversions de
reposició d’infraestructures i béns destinats a l’ús generals (459.61111), en la quantitat de 3.000
euros, i passarà a tenir un import de 783,44 euros.
b) Incrementar la partida pressupostària d'Assistència social primària, Transferències corrents, A
famílies i institucions sense fins de lucre (231.48900), en la quantitat de 3.000 euros, que passarà
a tenir un import de 237.000 euros.
c) Modificar les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per incloure dins la base
45 a de la relació individual i nominal de subvencions que es concediran dins l’exercici de 2015, en
reIació a les subvencions nominatives de l’Àrea de Serveis Socials, i amb càrrec a la partida de
despeses 231.48900:
NOM

NIF

Associació Finestra G-07975048

IMPORT
1.200,00

JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA
DE DESPESES
Finalitat: finançament de les
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al Sud

Creu Roja d’Inca

Q-2866001G

1.800,00

actuacions que dur a terme
l’Associació Finestra al Sud en
matèria
de
comerç
just
(justificació prèvia d'aquestes).
Finalitat: finançament de les
despeses d’emergència que
concedeix la Creu Roja d’Inca i
en les despeses per dur a
terme la tasca de reinserció
laboral.

d) Modificar l’annex d’inversions del pressupost de 2015, que tendrà un import de 687.302,58
euros, de conformitat amb el quadre que s’adjunta.
e) Modificar el pressupost consolidat de l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms, de
conformitat amb el quadre que s’adjunta.
QUART. Aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes
autònoms per a l’exercici de 2015, amb les modificacions del punt quart del Dictamen, amb els
següents termes:
1. Que el Projecte de Pressupost general per a l’exercici de l’any 2015 queda convertit en general a
tots els seus fins i efectes, integrats per:
a) Pressupost de l’Ajuntament, per un import de 23.890.931,04 € el pressupost de despeses i
de 24.836.746,75 € el pressupost d’ingressos.
b) Pressupost de la Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca, per un import
de SET-CENTS VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS (722.563,76 EUROS).
c) Pressupost de la Fundació Pública de la Residència d’Ancians Miquel Mir, per un import de
UN MILIÓ DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS (1.299.165,95.- EUROS).
d) Pressupost de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física, per un import
d'UN MILIÓ DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS
AMB TRETZE CÈNTIMS (1.285.475,13 EUROS).
e) Pressupost de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell, per un import de TRES-CENTS
CINQUANTA MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES (350.912,53
EUROS).
2. Aprovar el pressupost general de 2015, el resum del qual per capítols es reflecteix a l’annex I.
3. Aprovar les bases d’execució de cada un dels pressuposts que formen el pressupost general per a
l’exercici de 2015.
4. Aprovar la supressió de la següent plaça:
-

De l’Organisme Autònom Escola de Música Antoni Torrandell; una plaça de professor
amb una jornada del 75 %.

5. Aprovar totes les plantilles de personal, de l’Ajuntament i dels organismes autònoms: Fundació
Pública del Llar d’Infants d’Inca, de la Fundació Pública de la Residència d’Ancians Miquel Mir, de
l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física i de l’Organisme Autònom de Música
Antoni Torrandell, segons es descriu als annexos de personal corresponents i els seus corresponents
annexos econòmics.
6. A l'efecte del que es disposa a l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es fixen els recursos
ordinaris del pressupost de l’Ajuntament: 24.836.736,75 euros.”
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“Catalina Pons Bestard, interventora accidental de fons d’aquest Ajuntament d’Inca, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en relació amb les al·legacions presentades per l’Associació
Finestra al Sud, grup municipal de MÉS PER INCA i grup municipal del PSIB-PSOE (registres
d’entrada núm. 13.584, 13.585 i 13.586 de data 30 de desembre de 2014 i la núm. 20, de data 2
de gener de 2015), a l’aprovació inicial del Pressupost general per a 2015 emet el següent
INFORME
En relació amb els aspectes formals i de tramitació, cal indicar:
PRIMER. Els preceptes legals aplicables a l’exposició pública de l’aprovació inicial del pressupost,
presentació d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost es troben als arts. 169, 170 i 172
de l'RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals 39/1988, i
als arts. 20 a 23 del Decret 500/1990.
SEGON. El termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del pressupost és de quinze
dies hàbils, comptats a partir del següent aquell en que tingui lloc la publicació.
TERCER. Es consideren interessats a l'efecte de poder consultar el pressupost i poder presentar
al·legacions a aquest:
-

Els habitants del terme municipal.
Aquells que resultin directament afectats pels pressupostos, encara que no habitin en el
terme municipal.
Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment
constituïdes en defensa dels interessos professionals, econòmics i veïnals que es
corresponguin.

QUART. Els motius pels quals es poden presentar reclamacions a l’aprovació inicial del
Pressupost es relacionen amb caràcter exhaustiu a l’art. 170 de l'RDL 2/2004 i a l’art. 22.2, RD
500/1990:
-

Per no haver-se ajustat amb la seva elaboració i aprovació als tràmits legalment establerts.
Per ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions exigible a l’entitat local, en
virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
Per ser manifesta la insuficiència dels ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per les que estiguin previstes.
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CINQUÈ. Si es presenten reclamacions és preceptiu l’acord exprés del Ple de la corporació
l’Ajuntament per resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament el pressupost. El
termini per resoldre les al·legacions serà un mes a partir del dia següent a la finalització de
l’exposició pública. Les al·legacions presentades que no es resolguin en l’acte d’aprovació
definitiva es consideraran denegades (art. 169.1 Llei 39/1988 i art. 20.1 RD 500/90).
El quòrum necessari per a l’aprovació definitiva del pressupost serà el mateix que es requereixi
per a l’aprovació inicial: majoria simple.
Una vegada adoptat l’acord d’aprovació definitiva del pressupost, aquest ha de ser publicat al
BOCAIB, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.
Les al·legacions presentades no afecten a cap de les qüestions assenyalades a l’article 170 de
l'RDL 2/2004.
Les qüestions que es plantegen afecten el pressupost de despeses i el destí que es vol realitzar
del pressupost. En aquest sentit cal indicar que el pressupost de despeses en tot cas ha de
garantir el compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local.
En relació amb l'al·legació presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la incorporació
d’un reglament general de concessió de subvencions cal indicar que no és d’obligat compliment
per part de l’Ajuntament d’Inca l’aprovació d’un Reglament general de concessió de subvencions,
ja que, si no es té aprovat dit reglament les subvencions que pugui concedir l’Ajuntament, vendran
regulades per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
En relació amb les subvencions nominatives, cal manifestar el que estableix l’article 28 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula la concessió directa i estableix:
'1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen
estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora...
2. El Gobierno aprobará por Real Decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe
del Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones reguladas en
el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta Ley.
3. El Real Decreto a que se hace referencia en el apartado anterior deberà ajustarse a las
previsiones contenidas en esta Ley, salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de
publicidad y concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y
las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que
justifican la dificultad de su convocatòria pública.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones
por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras'.
Intervé el Sr. Aguilar, que explica la proposta, i seguidament la resta de portaveus municipals.
El Sr. García justifica l’absència de la Sra. Barceló al·legant motius laborals i comenta que per
ventura s’incorporarà més tard al Ple.
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Durant la segona intervenció del Sr. García, la Sra. Barceló s’incorpora a la sessió.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar el
Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, i n'esdevé el següent resultat: onze (11) vots a
favor del grup municipal del Partit Popular, set (7) vots en contra dels grups municipals del
PSIB-PSOE i Independents d'Inca, i dues (2) abstencions del grup municipal de MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, s'aprova el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per
resoldre les al·legacions presentades al pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament i els seus
organismes autònoms, i per a la seva aprovació definitiva.
Seguidament el Sr. Ramis excusa l’absència de la Sra. Oses per motius laborals.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les dotze hores i
cinquanta minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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