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PRESIDENT:

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia
31 de març de 2016, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia
a l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio
Moreno
Sarrió,
i
amb
l’assistència dels regidors, Sra. María
del Carmen Oses Ramos, Sr.
Sebastián Oriol Díaz, Sr. Jaume Tortella
Cànaves, Sra. Antònia Maria Sabater
Martorell, Sra. María José Fernández
Molina, Sr. Antoni Peña Mir, Sr. Rafael
Torres Gómez, Sr. Felipe Jerez Montes,
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera, Sra.
Margarida Horrach Beltrán, Sr. Antonio
Jesús Aguilar Chicón, Sr. Félix Sánchez
Díaz, Sr. Antoni Rodríguez Mir, Sra.
Alice Weber, Sr. Gabriel Frontera
Borrueco, Sr. Àngel García Bonafè,
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol, Sr.
Antelm Ferretjans Llompart, Sra.
Antonia Triguero Salamanca.

Sr. Virgilio Moreno Sarrió
REGIDORS:
Sra. María del Carmen Osés Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. María José Fernández Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes (s'incorpora al
moment que expresa l'acta).
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Felix Sanchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sra. Antonia Triguero Salamanca
(s'incorpora al moment que expresa
l'acta).

Actua com a secretari accidental el Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte. Hi assisteixen l'interventor Sr.
Antoni Cànaves Reynés i el tresorer
municipal Sr. Miquel Batle Vallori.

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORER:
Sr. Miquel Batle Vallori
NO HI ASSISTEIX:
Sr. Gori Ferrà Frau
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 25 DE FEBRER DE
2016
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 la sessió de data 25 de febrer
de 2016, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (18).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 161 AL 286 DE
2016
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 161 al 286.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia (18)
3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA NÚM. 233/2016
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ DISPOSAT A L'ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS
Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 233/2016 contràries a les
objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l'article 218 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, que transcrites textualment diuen:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 31 de març de 2016
de les resolucions de Batlia contràries als esments efectuats
L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per
l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, estableix:
a) El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos
propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe
justificativo de su actuación.
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b) 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.
c) 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
2016000233
"

Data
26/02/2016

Observació
Factures

Documentació
(5 pàgines)

Primerament intervé el Sr. Batle, qui anuncia que a partir d'ara, quan hi hagi objeccions
per part d'Intervenció, sempre formaran part de l'ordre del dia de les sessions plenàries,
cosa que com saben marca l'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova
redacció donada a l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració. Explica que aquests decrets informen, per part
d'Intervenció, d'objeccions que es realitzen al pagament d'una sèrie de factures, que
corresponen a contractes o serveis que no disposen del corresponent contracte.
Assenyala que com poden veure la relació de factures són de serveis, com per exemple
l'assegurança mèdica dels funcionaris, que exerceix l'empresa Asisa i que l'any 2012 va
acabar aquest contracte. Indica que no s'ha realitzat una nova contractació ni concurs
per poder dur a terme dit servei. Esmenta també com a exemples el manteniment i les
fotocòpies de tot els departaments municipals, el lloguer de furgonetes, el manteniment
de ascensors, el servei de grua. Manifesta que com a batle s'hi adhereixen i fan ús de
l'apartat 1r de l'article 2 de la Llei 27/2013, en què es dóna la possibilitat al president de
la corporació de presentar un informe justificatiu de la seva actuació, i ells ho fan, com
ho estan fent en aquests moments, in voce i per escrit, voldria que constàs a l'acta del
Ple. Així mateix, informa que l'objectiu d'aquest equip de govern és posar fill a l'agulla i
no tenir cap tipus d'objecció per part d'Intervenció. Afirma que estan fent feina i que faran
feina durant els propers mesos per tenir les coses bé com abans millor. Reitera que ja hi
estan fent feina i que estan duent a terme actuacions, com per exemple l'altre dia a
l'Institut Municipal d'Activitat Física, en el qual es va contractar un servei per a l'analítica
de totes les àrees humides que tenen totes les instal·lacions municipals esportives de la
ciutat. Exposa que era un contracte que ja era de la seva gestió i que ja es va dur a
terme per procediment administratiu així com cal. Per altra banda, vol dir que, per
exemple, estan treballant per poder disposar del contracte respecte al servei de grua per
part de la Policia al més aviat possible, estan fent feina en les clàusules administratives i
tècniques per aconseguir treure el concurs endavant i que aquest servei es doni de la
forma més regularitzada possible. Afegeix que per part de l'Àrea de Serveis de
l'Ajuntament en aquest exercici ja han comprat 3 furgonetes, fet que ve a donar solució a
uns contractes que han trobat corresponents a unes factures de lloguer de furgonetes,
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comenta que també dins aquest exercici s'anirà actuant per regularitzar la situació. En
definitiva, volen donar compte al Ple de totes les actuacions que du a terme aquest equip
de govern, reitera que com ha dit abans compleixen la llei i que durant aquesta
legislatura l'objectiu és esmenar de manera urgent aquestes objeccions que els fan per
part de la Intervenció municipal, i a poc a poc anar resolent i treballant per tenir les coses
millor de com estan ara de la manera més ràpida possible.
Els regidors se'n donen per assabentats.
La Sra. Triguero s’incorpora a la sala.
El Sr. Jerez s'incorpora a la sala.
4. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'EXERCICI 2015
Es dóna compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms de l’exercici 2015, que transcrita textualment diu:
"Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, en compliment del que
estableix l’article 191.3 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); presenta i dóna
compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2015 de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms.
Relació de documents que es presenten:
1. Informe d'Intervenció 01-2016 en què es posa de manifest el compliment de l'article
191.3 del TRLRHL. Càlcul de les magnituds exigides legalment.
2. Informe d’Intervenció 02-2016 on es posa de manifest el compliment de l'article 16
del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària,
en relació amb els articles 11, 12, i 13 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera."
Els regidors se'n donen per assabentats
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L'APROVACIÓ
EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE L'EXERCICI 2015
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a
l'aprovació extrajudicial de factures de l'exercici 2015, el qual transcrit textualment diu:
"Atesa l’arribada de factures dins l’any 2016 corresponents a l’any 2015 i anteriors de
tasques realitzades per l’Ajuntament d’Inca, que varen quedar fora del seu corresponent
pressupost, de les quals s’adjunta una relació en forma d’annex a la següent proposta.
Examinat l’expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents
bàsicament a l’exercici de 2015 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l’article
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60.2, en relació al 26.2. c), ambdós del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, i atès l’informe
de d’Interventor de la corporació, es proposa al Ple de la corporació, amb el dictamen
previ de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, l’adopció del següent acord:
Vist que es va dictaminar en data 17 de març l’aprovació extrajudicial de factures de
l'exercici 2015 i anteriors de l'Ajuntament d'Inca:
PRIMER.- Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures,
relacionades a l’expedient, corresponents a l’exercici de 2015 i anteriors, per un import
de 52.072,40 euros amb càrrec al pressupost prorrogat de l’Ajuntament d’Inca per a
l’exercici de 2016.
SEGON.- Aplicar les esmentades despeses a les partides de despeses del vigent
pressupost prorrogat de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2016, d’acord amb l’aplicació
pressupostària suggerida en la relació de factures.
No obstant això, l’Ajuntament en ple acordarà el que estimi més adient per als interessos
municipals.
Antoni Cànaves Reynés, interventor de l’Ajuntament d’Inca, en relació amb l’expedient
de reconeixement d’obligacions corresponents a diversos fets o actes produïts
bàsicament durant l’exercici passat i anteriors, i en concret pel que fa a l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits de factures de l’any 2015 i anteriors, per un import
global de 52.072,40 euros, emet el següent INFORME:
Primer.- L’article 176.1 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, diu que amb càrrec als crèdits
de l’estat de despeses de cada pressupost sols es podran contreure obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que
es realitzin durant l’any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant això, a la normativa vigent s’estableix algunes excepcions en aquest mandat,
de manera que s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, a les obligacions procedents d’exercicis anteriors a què es refereix
l’article 60.2 de l'RD 500/90 en relació amb l’article 26.2.c) del mateix Reial decret.
Segon.- L’esmentat article 60.2 diu que correspondrà a l’Ajuntament en Ple de l’entitat el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.
Tercer.- De tot el que he exposat cal deduir que l’Ajuntament en ple té potestat per
reconèixer les obligacions que es relacionen a l’expedient.
Quart.- Pel que fa a la dotació pressupostària de les factures en qüestió, per un import
total de 52.072,40 euros, cal dir que en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca, a les
partides pressupostàries que es relacionen a l’annex de la proposta de Batlia que es
presenta, hi ha crèdit pressupostari de despeses de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici
de 2016."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat:
catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
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Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots en contra del grup municipal del
Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per a l'aprovació extrajudicial de factures de l'exercici 2015.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L'APROVACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
DE L'EXERCICI 2016
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a
l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms de l'exercici
2016, el qual transcrit textualment diu:
"Vist que es va dictaminar en data 10 de març l’aprovació inicial del Projecte de
Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per a l'exercici 2016.
Vista la memòria de Batlia, que literalment diu:
'MEMÒRIA DEL PROJECTE I PROPOSTA DE LA BATLIA
El president de la corporació que subscriu, en compliment de les prescripcions legals i
reglamentàries, formula la present MEMÒRIA que constitueix part integrant del Projecte de
pressupost general per a l’exercici de 2016.
El Projecte de pressupost general és elaborat d’acord amb el que preceptua el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de l'RDL 2/2004.
En la confecció del Projecte del pressupost general que es presenta s’han tengut en
compte tots els antecedents indispensables tant pel que fa als que es refereixen a les
despeses que obligatòriament estan a càrrec de la corporació i als que aconsellen les
necessitats i la millora dels serveis, com pel que fa als ingressos, els quals s’han calculat
principalment pels rendiments d’exercicis anteriors, prenent en consideració les
modificacions de les ordenances i avaluant el rendiment per a aquest exercici.
Quant a l’estructura pressupostària, s’adapta a l’establerta a l’Ordre HAP/419/2014, de 14
de març.
PRIMER.- El Projecte de pressupost general que present al Ple per a la seva aprovació
està integrat pel pressupost propi i els dels organismes autònoms dels serveis municipals
Llar d’Infants d’Inca, Residència Miquel Mir, Institut Municipal d’Activitat Física i Organisme
Autònom Antoni Torrandell.

7

A) PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
CRÈDIT
DESPESES
CAPÍTOL 2016
1
9.177.038,61
2
8.945.376,29
3
226.621,84
4
3.318.469,10
6
603.020,00
7
10,00
8
10,00
9
1.328.047,21
TOTAL

23.598.593,05

PREVISIONS
INGRESSOS
CAPÍTOL 2016

% S/ TOTAL
38,89 %
37,91 %
0,96 %
14,06 %
2,56 %
0,00 %
0,00 %
5,63 %

CRÈDIT
DESPESES
2015
8.440.242,15
8.728.898,89
260.715,47
3.462.698,45
687.302,58
20,00
10,00
2.311.043,50

100,00 %

23.890.931,04

% S/
%
TOTAL INCREMENT
35,33 %
8,73 %
36,54 %
2,48 %
1,09 %
-13,08 %
14,49 %
-4,17 %
2,88 %
-12,26 %
0,00 %
-50,00 %
0,00 %
0,00 %
9,67 %
-42,53 %
100,00
%
-1,22 %

% S/ TOTAL

PREVISIONS
INGRESSOS
2015

% S/
TOTAL

%
INCREMENT

1

9.744.500,00

41,18 %

11.374.500,00

45,80 %

-14,33 %

2

250.700,00

1,06 %

400.700,00

1,61 %

-37,43 %

3

6.200.860,00

26,21 %

6.184.560,00

24,90 %

0,26 %

4

7.241.950,88

30,61 %

6.725.826,75

27,08 %

7,67%

5

176.210,00

0,74 %

151.130,00

0,61 %

16,59%

6

10,00

0,00 %

10,00

0,00 %

0,00 %

7

48.078,31

0,20 %

10,00

0,00 %

480683,10 %

8

10,00

0,00 %

10,00

0,00 %
100,00
%

0,00 %

TOTAL

23.662.319,19

100,00 %

24.836.746,75

-4,73 %

Seguidament farem una sèrie de precisions i aclariments, analitzant cada un dels capítols
de despeses i d'ingressos del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2016.
Quant a les despeses;
En el capítol 1 de personal s'ha produït un increment d'un 8,73 % respecte a l'any 2015, el
qual ve motivat pel següent:
a) Quant al pagament del 49,73 % restant de la paga extra de desembre de 2012 que va
ésser suprimida i que en aquest exercici de 2016, es procedirà al seu abonament a la
totalitat del personal funcionari i personal laboral.
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b) L'increment en un 1 % de les retribucions del personal funcionari i personal laboral de
l'Ajuntament tal com està previst a la Llei 48/2015, de Pressuposts Generals de l'Estat.
c) La creació d'una plaça de tresorer, imposada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions
Publiques, que haurà d'ésser coberta amb un funcionari amb habilitació de caràcter
nacional.
d) La creació d'una plaça de tècnic mitjà al departament de Formació i Ocupació,
condicionada al vistiplau de la Delegació del Govern i a l'obtenció de subvencions per la
tramitació d'ajudes dins el marc de les escoles tallers, tallers d'ocupació i altres cursos.
e) L'increment també està motivat pel pagament de la despesa de personal laboral
temporal adscrit a projectes que vénen vinculats amb subvencions finalistes.
Quant al capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis, es produeix un increment del
2,48 %, a causa de la recomposició de les diferents aplicacions pressupostàries i amb la
creació de noves partides per adequar-les a la realitat econòmica i contractual de
l'Ajuntament.
Aquest any 2016 en l'execució de la despesa corrent s'intentarà ajustar al màxim possible.
Dit ajustament es produirà principalment a causa de l'increment dels expedients de
contractació (grans subministraments, serveis reiteratius, etc.) i el que no sigui objecte de
licitació, pel seu import o especificat, serà adquirit per la central de compres que aquest
equip de govern posarà en funcionament dins l'exercici.
Quant al capítol 3 de despeses financeres es produeix un decrement del 13,08 %, ja que el
capital pendent d’amortitzar és inferior, per tant aquestes despeses s'aniran reduint
gradualment al llarg dels anys vinents.
Quant al capítol 4 de transferències i subvencions s'han reduït de forma molt significativa
les subvencions nominatives, seguint el criteri posat de manifest per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears en el anàlisi del Compte General de l'exercici de 2010. La
baixada d'un 4,17 % s'ha produït principalment per intentar ajustar al màxim les
transferències que fa l'Ajuntament als diferents organismes autònoms en funció de
l'execució del pressupost dels anys anteriors.
Quant al capítol 6 d'inversions, cal manifestar que el pressupost de 2016 no preveu la
realització de grans inversions ja que s'ha optat, a causa de la contenció de la despesa que
marca la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, per la possibilitat d'utilitzar el superàvit pressupostari de l'exercici de 2015 en la
realització d'inversions consirades sostenibles per la Llei d'hisendes locals.
Dit això, cal posar de manifest que en el pressupost de 2016 s'han incloses una sèrie
d'inversions per finançar obres en el cementeri municipal, la compra de mobiliari pel Casal
d'entitats ciutadanes, l'adquisició de terrenys, pista d'skate park, el muntatge d'un batiport
pel Departament de Serveis Socials. En concret, a l'Àrea de Serveis s'adquirirà una
furgoneta per continuar amb la renovació de la flota, l'adquisició de tanques i bastimentada,
i una grua elevadora, produint una minva de la despesa de lloguers per aquests conceptes.
Entre d'altres petites inversions dins les diferents àrees municipals.
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Aquest equip de govern és conscient que la ciutat d'Inca té moltes necessitats i intentarà
dedicar els recursos disponibles per tal de poder produir una millora en la qualitat de vida
dels ciutadans. Tenint pendent la rehabilitació del Teatre Principal d'Inca perquè es pugui
reactivar l'obra dins l'exercici 2016 i, per altra banda, instar la Conselleria d'Educació per
procedir a l'esmena de les deficiències del CP Miquel Duran i Saurina.
Per acabar, quant a les despeses, cal indicar que el capítol 9 de passius financers segueix
en el camí de reducció de l'estoc de crèdits bancaris que té l'Ajuntament.
Quant als ingressos;
En el capítol 1 de Imposts directes i en concret l'IBI dins l'any 2015 es va produir una
ponència de valors realitzada per la Direcció General del Cadastre que ha suposat una
disminució molt agreujada dels valors cadastrals. Paral·lelament, es va produir una
modificació dels tipus impositius de l'IBI dels béns urbans i dels béns rústics que minvà la
pèrdua de recaptació. Així i tot, la recaptació pels imposts directes, en el qual l'IBI és el més
important, disminueix respecte de l'any 2015 en un 14,33 %.
Dit això, aquesta pèrdua important de recaptació es veurà compensada i reflectida en el
rebut de contribució dels ciutadans d'Inca que disposaran de majors recursos econòmics a
la seva disposició per destinar-los tant al consum com a l'estalvi.
Quant al capítol 2 s'ha produït una disminució d'un 37,43 % a causa de la conjuntura
econòmica actual i a la finalització de la tasca d'inspecció de l'ICIO que es va dur a terme
dins l'any 2014.
En el capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos es mantén constant sense canvis
significatius respecte a l'any 2015.
En el capítol 4 de transferències corrents es produeix un increment d'un 7,67% que ve
motivat per l'increment de l'ingrés per la participació en els tributs de l'Estat, per les
subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
Quant al capítol 5 es produeix un increment important respecte l'any 2015 d'un 16,59 %
que ve motivat principalment pel lloguer de la totalitat de les places del pàrquing del Mercat
Cobert.
Quant al capítol 7 es produeix un increment perquè s'inclou en el pressupost la subvenció
atorgada de forma plurianual per al Casal de Joves.
B) PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI MUNICIPAL LLAR
D’INFANTS D’INCA
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CAPÍTOL IMPORT DESPESES 2016 % S/ TOTAL
1
640.697,50
86,40 %
2
96.330,00
12,99 %
6
4.500,00
0,61 %
8
10,00
0,00 %
TOTAL
741.537,50
100,00 %
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CAPÍTOL
3
4
5
8
TOTAL

IMPORT
% S/
INGRESSOS 2016
TOTAL
251.000,00 33,85 %
486.817,50 65,65 %
3.710,00
0,50 %
10,00
0,00 %
741.537,50 100,00 %

C) PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA
D’ANCIANS MIQUEL MIR

IMPORT
CAP. DESPESES 2016
1
1.100.356,92
2
190.320,00
6
17.000,00
8
10,00
TOTAL
1.307.686,92

% S/
TOTAL
84,15 %
14,55 %
1,30 %
0,00 %
100,00%

IMPORT
CAP. INGRESSOS 2016
3
338.820,00
4
965.966,92
5
2.890,00
8
10,00
TOTAL
1.307.686,92

% S/
TOTAL
25,91 %
73,87 %
0,22 %
0,00 %
100,00 %

D) PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D’ACTIVITAT
FÍSICA

CAP.
1
2
4
6
7
8
TOTAL

IMPORT
DESPESES 2016
219.467,03
892.458,16
258.100,00
5.010,00
10,00
10,00
1.375.055,19

% S/
TOTAL
15,96 %
64,90 %
18,77 %
0,36 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
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CAP.
3
4
5
7
8
TOTAL

IMPORT
INGRESSOS 2016
361.000,00
1.013.825,19
210,00
10,00
10,00
1.375.055,19

% S/
TOTAL
26,25 %
73,73 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

E) PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ANTONI TORRANDELL
IMPORT
% S/
CAP. DESPESES 2016
TOTAL
1
117.325,86
31,84 %
2
249.208,46
67,62 %
6
2.000,00
0,54 %
TOTAL
368.534,32 100,00 %
IMPORT
% S/
CAP. INGRESSOS 2016 TOTAL
3
83.069,46
22,54 %
4
285.454,86
77,46 %
5
10,00
0,00 %
TOTAL
368.534,32
100,00 %

SEGON.- L’estat de consolidació del pressupost propi, amb els dels organismes
autònoms, inclou una previsió d’ingressos per un import de 24.899.088,65 euros,
la qual cosa suposa un decrement d’un 3,36 % respecte de la xifra prevista per a
l’any.

Capítol/concepte
CAP I
CAP II
CAP III
CAP IV
CAP V
CAP VI
CAP VII
CAP VIII
CAP IX

PREVISIONS PREVISIONS
INICIALS
INICIALS
INCREMENT
2016
2015
DIFERÈNCIA
16/15
-1.630.000,0
9.744.500,00 11.374.500,00
0
-14,33 %
250.700,00
400.700,00
-150.000,00
-37,43 %
7.234.749,46 7.103.118,92 131.630,54
1,85 %
7.437.970,88 6.725.826,55 712.144,33
10,59 %
183.030,00
160.750,00
22.280,00
13,86 %
10,00
10,00
0,00
0,00 %
48.088,31
10,00
48.078,31
480783,10 %
40,00
40,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
0,00 %
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TOTAL

24.899.088,65 25.764.955,47 -865.866,82
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-3,36 %

CRÈDITS
INICIALS
Capítol/concepte
2016
CAP I
11.254.885,92
CAP II
10.373.692,91
CAP III
226.621,84
CAP IV
1.020.524,63
CAP VI
631.530,00
CAP VII
20,00
CAP VIII
40,00
CAP IX
1.328.047,21
TOTAL
24.835.362,51

CRÈDITS
INICIALS
INCREMENT
2015
DIFERÈNCIA
16/15
10.462.760,22 792.125,70
7,57 %
10.085.468,19 288.224,72
2,86 %
260.715,47
-34.093,63
-13,08 %
922.789,80
97.734,83
10,59 %
776.302,58
-144.772,58
-18,65 %
20,00
0,00
0,00 %
40,00
0,00
0,00 %
2.311.043,50 -982.996,29
-42,53 %
24.819.139,76 16.222,75
0,07 %

L’estat de consolidació del pressupost propi, amb els dels organismes autònoms,
inclou una previsió d’ingressos per un import de 24.819.139,76 euros, la qual cosa
suposa un increment d’un 0,07 % respecte de la xifra prevista per a l’any.
TERCER.- Agrupant els distints conceptes d’ingrés entre ingressos tributaris i no tributaris i
ingressos ordinaris i de capital:
CONCEPTE
Ingr. tributaris
Ingr. contribuc. especial
Ingr. no tribut.
Total

% s/
% s/
PRES. 2016 TOTAL
PRES. 2015
TOTAL
16.196.060,00 68,59 % 17.375.220,00 69,96 %
0,00 %
0,00 %
7.418.160,88 31,41 % 7.461.526,75 30,04 %
23.614.220,88 100,00% 24.836.746,75 100,00 %

Operacions no
% s/
%
financeres
PRES. 2016 TOTAL
PRES. 2015 s/TOTAL
Ingr. operacions corrents 23.614.220,88 99,80 % 24.836.736,75 100,00 %
Ingr. contribuc.
Especial/convenis urbà
0
0,00 %
0,00 %
Ingr. operacions de
Capital
48088,31
0,20 %
0,00 %
Operacions financeres
0,00 %
10
0,00 %
Total
23.662.309,19 100,00 % 24.836.746,75 100,00 %
Les despeses que han de ser finançades amb els esmentats ingressos se
subdivideixen en: operacions no financeres, corrents i de capital, i operacions
financeres.
CONCEPTE
Operacions no
financeres
Despeses per
operacions corrents

PRES. 2016

% s/
TOTAL

PRES. 2015

21.667.505,84 91,82 % 20.818.054,96
16

% s/
TOTAL

87,14 %

Despeses per
operacions de capital
603.030,00
2,56 %
761.822,58
3,19 %
Operacions financeres 1.328.057,21
5,63 %
2.311.053,50
9,67 %
TOTAL
23.598.593,05 100,00 % 23.890.931,04 100,00 %
1. Que els ingressos ordinaris financen la totalitat de les despeses corrents.
2. Que la capacitat d’estalvi, diferenciada entre ingressos ordinaris i despeses corrents, de
l’Ajuntament se xifra en 1.946.715,04 euros, quantitat inferior a la de l’any 2015 que
ascendia a la quantitat de 4.018.681,79 euros, degut principalment a la baixada de
recaptació degut a la nova valoració dels valors cadastrals.
QUART.- Comparant l’estat de despeses i d’ingressos del pressupost de la Fundació
Pública Llar d’Infants d’Inca:
L'estat de despeses del Projecte de Pressupost adjunt ascendeix a la quantitat de
741.537,50 €, resultant els ingressos pressupostats igual quantitat, amb el que apareix
anivellat.
Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública Llar
d'Infants d'Inca:
CAPÍTO
L

IMPORT
DESPESES 2016

% S/ TOTAL

IMPORT
DESPESES 2015

% S/
TOTAL

%
INCREMENT

1

640.697,50

86,40 %

613.428,79

84,90 %

4,45 %

2

96.330,00

12,99 %

107.624,97

14,89 %

-10,49 %

6

4.500,00

0,61 %

1.500,00

0,21 %

200,00 %

8

10,00

0,00 %

10,00

0,00 %

0,00 %

TOTAL

741.537,50

100,00 %

722.563,76

100,00
%

2,63 %

IMPORT
INGRESSOS 2015

% S/
TOTAL

%
INCREMENT

CAPÍTO
IMPORT
L
INGRESSOS 2016 % S/ TOTAL
3

251.000,00

33,85 %

211.000,00

29,20 %

18,96 %

4

486.817,50

65,65 %

505.243,76

69,92 %

-3,65 %

5

3.710,00

0,50 %

6.310,00

0,87 %

-41,20 %

8

10,00

0,00 %

10,00

0,00 %

0,00 %

TOTAL

741.537,50

100,00 %

722.563,76

100,00%

2,63%
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El pressupost que es presenta en relació amb l'any 2015 té un increment global d’un
2,63 %.
El capítol 1 de personal sofreix un increment d’un 4,45 % respecte del pressupost de
l’any 2015 a causa de l'increment de la massa salarial en un 1 %, i també s'ha inclòs el
pagament del 49,73 % de la paga extra desembre de 2012, que s'abonarà dins l'exercici
2016.
El capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis disminueix en un 10,49 % en un
intent de racionalitzar les despeses de l'Organisme.
El capítol 6 d'inversions s'incrementa de forma considerable en un 200 %, a causa que
s'han de realitzar unes inversions en la climatització de l'escola.
A l'estat d'ingressos poden observar que:
El capítol 3, d'ingressos, recull tot el que s'espera recaptar pel preu públic, d’acord amb
l’ordenança de preus públics que es troba en vigor, quantitat que s’ha incrementat respecte
a l’any 2015 en un 18,96 % motivada pel pagament de totes les quotes dels infants que
estan matriculats.
L’aportació que preveu realitzar l’Ajuntament d’Inca és de 486.817,50 € dita quantitat ha
sofert una disminució de 3,65 % en relació amb el pressupost del 2015.
Del capítol 5, que es refereix als interessos que es produeixen en el compte corrent que
pertany a la guarderia també s'ha inclòs la concessió del menjador de l'escoleta
municipal i únicament s'ha posat la quantitat de 3.700,00 €, ja que en el mes de juliol
finalitza el contracte.
CINQUÈ.- Comparant l’estat de despeses i d’ingressos del pressupost de la Fundació
Pública del servei de la Residència d’Ancians Miquel Mir:
Comparant l'estat de despeses i d'ingressos del pressupost de la Fundació Pública del
servei de la Residència Miquel Mir:
CAP.
1
2
6
8

IMPORT
DESPESES 2016

% S/
TOTAL

1.100.356,92
190.320,00
17.000,00
10,00

84,15 % 1.079.399,95
14,55 %
214.756,00
1,30 %
5.000,00
0,00 %
10,00
100,00
% 1.299.165,95

TOTAL 1.307.686,92

IMPORT
DESPESES 2015

% S/
TOTAL
83,08 %
16,53 %
0,38 %
0,00 %
100,00
%

%
INCREMENT
1,94 %
-11,38 %
240,00 %
0,00 %
0,66 %

IMPORT
% S/
IMPORT
% S/
%
INGRESSOS 2016 TOTAL INGRESSOS 2015 TOTAL INCREMENT
338.820,00 25,91 %
338.820,00 26,08 %
0,00 %
965.966,92 73,87 %
957.445,95 73,70 %
0,89 %
2.890,00
0,22 %
2.890,00
0,22 %
0,00 %
10,00
0,00 %
10,00
0,00 %
0,00 %
100,00
100,00
TOTAL 1.307.686,92
% 1.299.165,95
%
0,66 %
CAP.
3
4
5
8
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Aquest és el vint-i-cinquè pressupost de la Fundació, el Projecte de Pressupost que es
presenta ascendeix a la quantitat de 1.307.686,92 €. Aquest s'ha incrementat un 0,66 %.
En el capítol 1 de personal s’ha produït un increment respecte del pressupost de l’any 2015
d'un 1,94 % a causa que, per una banda, s’ha incorporat el pagament del 49,73 % de la
paga extra de Nadal de 2012 que va ésser suprimida en el mes de desembre del mateix
any i, per l'altra, s’han actualitzat les retribucions del personal incrementant-se un 1 %.
En relació amb el capítol 2 es preveu una disminució d'un 11,38 %, per optimitzar les
despeses al màxim possible.
El pressupost de despeses es distribueix principalment entre els capítols 1 i 2, atès el caire
assistencial del servei que presta l'Organisme Autònom, i són finançats pel preu públic per
prestació del servei (Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis de residència
geriàtrica de l’any 2012), per l'aportació que efectua l'Ajuntament i la concertació de places
per IMAS del Consell de Mallorca.
En el capítol 6 es preveuen una sèrie d’inversions menors en equipament de maquinaria i
instal·lacions. Existeix un increment important, un 240 % a la partida d'inversions respecte
al 2015.
SISÈ.- Comparant l’estat de despeses i d’ingressos del pressupost de l’Organisme
Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física:
Comparant l’estat de despeses i d’ingressos del pressupost de l'Organisme Autònom
Institut Municipal d'Activitat Física:
IMPORT
% S/
IMPORT
% S/
%
DESPESES 2016 TOTAL DESPESES 2015 TOTAL INCREMENT
219.467,03 15,96 %
214.990,34 16,72 %
2,08 %
892.458,16 64,90 %
799.974,79 62,23 %
11,56 %
258.100,00 18,77 %
264.500,00 20,58 %
-2,42 %
5.010,00 0,36 %
6.000,00
0,47 %
0,00 %
10,00
0,00 %
10,00
0,00 %
10,00
0,00 %
0,00 %
1.375.055,1 100,00
1.285.475,1 100,00
TOTAL
9
%
3
%
6,97 %
CAP.
1
2
4
6
7
8

CAP.
3
4
5
7
8

IMPORT
INGRESSOS
% S/
2016
TOTAL
361.000,00 26,25 %
1.013.825,1
9
73,73 %
210,00
0,02 %
10,00
0,00 %
10,00
0,00 %

IMPORT
INGRESSOS
2015
267.500,00
1.017.555,1
3
410,00
10,00
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% S/
%
TOTAL INCREMENT
20,81 %
34,95%
79,16 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %

-0,37 %
-48,78 %
-----0,00 %

TOTAL

1.375.055,1
9

100,00
%

1.285.475,1
3
100,00%

6,97%

El pressupost per a l’any 2016 de l’OA IMAF d’Inca augmenta un 6,97 % en relació amb
el pressupost del 2015, des del punt de vista d’import total. L'import increment del
pressupost de l'Organisme Autònom ve motivat per la finalització de la concessió de la
piscina municipal, que passa a ser gestionada per l'Organisme Autònom IMAF, amb el
corresponent increment de la despesa tant per la contractació dels serveis de gestió de
les piscines municipals com pel seu manteniment.
L'increment de les despeses de personal es produeix a causa d'un increment d'un 1 %
previst en els PGE i a l'abonament dins el 2016 del 49,73 % de la paga extra de
desembre de 2012.
El pressupost de despeses de l’OA IMAF d’Inca es destina principalment al manteniment
i conservació de les instal·lacions esportives existents, amb la inclusió enguany de les
piscines municipals i a la programació i oferta de serveis i activitats esportives (64,90 %)
a continuació a subvencions a clubs esportius locals (18,77 %), seguidament a despeses
de personal (15,96 %) i finalment a inversions en maquinària (0,36 %).
La partida d'inversions es destinarà a petites reformes i substitucions de material i
instal·lacions tècniques.
Quant al pressupost d'ingressos, la partida més important és l'aportació de l'Ajuntament
de (73,73 %), la segueix la provinent per l’aplicació de l’Ordenança reguladora dels
preus públics per a activitats/serveis esportius i per la utilització de les instal·lacions
esportives municipals (26,25 %).
El capítol 5 es refereix als interessos que es produeixen en el compte corrent que
pertany a l’Organisme Autònom (0,02 %).
SETÈ.- Comparant l’estat de despeses i d’ingressos del pressupost de l’Organisme
Autònom de Música Antoni Torrandell:

CAP.

IMPORT
DESPESES 2016

% S/
TOTAL

IMPORT
DESPESES 2015

% S/
TOTAL

%
INCREMENT

1

117.325,86 31,84 %

114.698,99 32,69 %

2,29 %

2

249.208,46 67,62 %

234.213,54 66,74 %

6,40 %

6

2.000,00

0,54 %

2.000,00

0,57 %

------

368.534,32

100,00
%

350.912,53

100,00
%

5,02 %

TOTAL
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CAP.

IMPORT
INGRESSOS 2016

3

% S/
TOTAL

IMPORT
INGRESSOS 2015

83.069,46 22,54 %

% S/
TOTAL

101.238,92 28,85 %

%
INCREMENT
-17,95 %

4

285.454,86

77,46 %

249.663,61

71,15 %

14,34 %

5

10,00

0,00 %

10,00

0,00 %

0,00 %

368.534,32

100,00
%

350.912,53

100,00%

5,02 %

TOTAL

Aquest és el vintè pressupost de l'Organisme, el qual presenta un estat de despeses de
368.534,32 euros, que es troba anivellat amb l'estat d'ingressos, el qual ascendeix a la
mateixa quantitat.
El pressupost d’aquest de l’exercici 2016 s'incrementa en relació amb l’any 2015 en un
5,02 %.
L'Organisme Autònom Antoni Torrandell presenta un pressupost encaminat a la gestió i a
l'administració de l'Escola de Música. Per aquest motiu, les despeses previstes es destinen
a cobrir les despeses per professorat, conservació i compra de material no inventariable.
En el pressupost de despeses que es presenta el capítol 1 augmenta un 2,29 % en relació
amb l’any passat, a causa de l’actualització d’un increment d'un 1 % de la massa salarial i
el pagament del 49,73 % de la paga extraordinària de desembre de l'any 2012 que
s’abonarà als treballadors dins l’esmentat exercici.
El capítol 2 s’incrementa un 6,40 % a causa d'una nova contractació de l'empresa que
gestiona l'Escola de Música.
Cal indicar que en el pressupost de despeses per a l’exercici de 2016 es preveu una
partida de 2.000 € d’inversions per a la compra de mobiliari i instruments per al millor
funcionament de l’Escola de Música.
El pressupost de despeses es finança principalment pels preus públics existents a l'Escola
de Música i per l'aportació que realitza l'Ajuntament. Enguany dins l'exercici 2016 aquesta
transferència és 285.454,86 euros, que suposa un increment d'un 14,34 % respecte l'any
2015. Aquest increment es veu motivat, entre altres aspectes, per una baixada dels
ingressos per preus públics de l'Escola amb un percentatge d'un 17,95 %.''
Es proposa prendre els següents
ACORDS
PRIMER.- Que el Projecte de pressupost general per a l’exercici de l’any 2016 queda
convertit en general a tots els seus fins i efectes, integrats per:
Α. Pressupost de l’Ajuntament, per un import de 23.598.593,05 € el pressupost de
despeses i de 23.662.319,19 € el pressupost d’ingressos.
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Β. Pressupost de la Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca, per un
import de 741.537,50 €.
Χ. Pressupost de la Fundació Pública de la Residència d’Ancians Miquel Mir, per un import
de 1.307.686,92 €.
∆. Pressupost de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física, per un
import de 1.375.055,19 €.
Ε. Pressupost de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell, per un import de 368.534,32 €.
SEGON.- Aprovar el pressupost general de 2016, el resum del qual per capítols es
reflecteix a l’annex I.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució de cada un dels pressuposts que formen el
pressupost general per a l’exercici de 2016.
QUART.- Aprovar la creació de les següents places:
1) Una plaça de personal funcionari tresorer amb habilitació i de caràcter nacional, amb
les retribucions que apareixen a l’annex de personal que s'adjunta al pressupost
general de 2016.
Incloure dins la relació de llocs de treball la plaça de personal funcionari tresorer amb les
funcions que es detallen per la legislació vigent. Els requisits per accedir al lloc de treball
seran els següents:
1. Grup A1
2. Escala amb habilitació nacional, subescala d'Intervenció-Tresoreria i categoria
d'entrada.
3. La forma de provisió serà per concurs ordinari o unitari.
4. El complement de destí serà el 28.
5. El complement específic serà de 19.376,14 €.
6. El nivell de català és el C1.
2) Una plaça de personal laboral tècnic mitjà per a l’Àrea de Formació amb les retribucions
que apareixen a l’annex de personal que s'adjunta al pressupost general de 2016.
CINQUÈ.- Aprovar la modificació de la plaça d’administratiu de recaptació que passarà a
ser administratiu d'administració general i suprimir de la relació de llocs de treball la plaça
d'administratiu de recaptació.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- 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: 23.614.220,88 euros.
VUITÈ.- Que el pressupost així aprovat es sotmeti a exposició publica per un termini de 15
dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació al BOIB als efectes de la presentació
de reclamacions o al·legacions.
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NOVÈ.- En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats sobre l’aprovació del
pressupost, annexos de personal i bases d’execució, queden elevats a definitius.
No obstant això, l’Ajuntament en ple acordarà el que estimi més adient per als interessos
municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat:
catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots en contra del grup municipal del
Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per a l'aprovació del pressupost del Ajuntament i els seus organismes autònoms
de l'exercici 2016.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER A L'APROVACIÓ
INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL DE SUBVENCIONS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda per a
l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal general de subvencions, la qual transcrita
textualment diu:
"ANTECEDENTS
No hi ha dubte que l’Administració local, i com a tal l'Ajuntament d'Inca, és una de les
principals i més directes intermediaris entre Administració i el veïnatge. Ara bé, essent
l'anterior inqüestionable, també hem de tenir en compte que la capacitat de resolució
d’aquests ens no és infinita.
Conscients del paper d’intermediari que assumeixen les entitats locals i que la
satisfacció de l’interès general no és una finalitat exclusiva seva, sorgeix la necessitat de
dotar a l’administració local dels mecanismes adients per activar la promoció d’iniciatives
i la satisfacció de l’interès general. Així, les tècniques de foment han de tenir una
transcendència cabdal, assolint sistemes que habilitin l’entramat associatiu per al
desenvolupament d’actuacions en favor del nostre poble, tot respectant els principis més
essencials del dret administratiu.
Constatat l'anterior situació, una part d’aquesta activitat i paper que correspon a
l'Ajuntament es canalitza a través de subvencions a persones i entitats que donen
resposta a demandes socials.
Les subvencions es poden analitzar des de diversos punts de vista. Des de la
perspectiva econòmica, les subvencions son una despesa pública i com a tal s’han
d’ajustar a les directrius de la política pressupostària. Així doncs, els principis rectors de
la Llei d'Estabilitat Pressupostària s’han de traslladar a les subvencions, enteses
aquestes com una part del pressupost municipal.
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Des de la perspectiva administrativa, les subvencions son una tècnica de foment de
determinats comportament considerats d’interès general i fins i tot un procediment de
col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per gestionar activitats
d’interès públic.
És des d’aquesta òptica d'on s’ha d’entendre l’aparició de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i del Reglament que la desenvolupa (Reial decret
887/2006, de 21 de juliol) que el que pretén és introduir garanties en els procediments
d’atorgament de subvencions, per tal d’assegurar una gestió adient i un eficaç control de
les subvencions.
Pels motius exposats, aquest Ajuntament considera necessari l’aprovació d’aquesta
Ordenança que recull els elements essencials per un correcte desplegament dels
procediment per atorgar subvencions i pretén fixar les bases d’acord amb les quals
l'Ajuntament d'Inca i les entitats públiques dependents d'ell concediran les subvencions.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El municipi, segons disposa l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local (LRBRL), en la seva redacció anterior a la reforma duta a
terme per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis contribueixin
a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
L'article 4.1.a) de la LRBRL, atribueix als Ajuntaments potestat reglamentària, és a dir,
capacitat per desenvolupar, dins de l'esfera de les seves competències, el disposat en
les lleis estatals o autonòmiques. Com a conseqüència d'aquesta potestat, els
Ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a llei, sense
que, en cap cas, aquestes disposicions puguin contenir preceptes oposats a les lleis i
sempre dins de l'esfera de les seves competències, correspon a aquest Ajuntament la
potestat reglamentària i d'autoorganització.
Sense perjudici dels bans de l'Alcaldia-Presidència, la potestat reglamentària dels
Ajuntaments es materialitza a través de les Ordenances i Reglaments, que són normes
de naturalesa reglamentària.
Segon. Legislació aplicable.
1Els articles 4, 22.d), 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
2L'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Tercer. Procediment.
• Aprovació inicial pel Ple, per majoria simple. Elaborat el projecte d'Ordenança,
correspondrà l'aprovació inicial de la mateixa pel Ple, amb el Dictamen previ de la
Comissió Informativa, l'òrgan municipal competent per a la seva aprovació,
segons l'establert en l'article 22.2.d) de la LRBRL és el Ple de l'Ajuntament i no es
24

requereix una majoria qualificada per adoptar l'esmentat acord, llevat del cas
d'aprovació del Reglament orgànic de la corporació.
• Informació pública.- S’obrirà període d’informació pública per un termini mínim de
trenta dies, per tal que els interessats / les interessades puguin presentar les
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. L’acord d’aprovació inicial es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament.
• Resolució de totes les reclamacions i suggeriments. Finalitzat el període
d'informació pública, si s'han presentat reclamacions i/o suggeriments, s'hauran
de resoldre aquestes, incorporant-se en el text de l'Ordenança les modificacions
derivades de la resolució de les al·legacions. L’aprovació definitiva correspon al
Ple, de conformitat amb el disposat pels arts. 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa.
En el supòsit que no es presentin reclamacions en relació amb l'aprovació inicial de
l'Ordenança en el termini d'informació pública, s'entendrà definitivament adoptat l'Acord
fins llavors provisional, estenent-se per aquesta Secretaria la certificació que acrediti
l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial.
• Publicació de l'acord i text íntegre de l'Ordenança o Reglament al Butlletí Oficial
de la Província. L'acord d'aprovació definitiva de l'Ordenança, amb el text íntegre
de la mateixa, s'ha de publicar per al seu general coneixement al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa l'article 70 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
• Vigència. Les ordenances no entraran en vigor fins que s'hagi publicat
completament el seu text i hagi transcorregut el termini de quinze dies previst a
l'article 65.2 de la LRBRL, és a dir, quan han transcorregut 15 dies comptats des
de la recepció per l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes, de
la comunicació de l'acord municipal que els ha de remetre l'Ajuntament (arts. 70.2
i 65.2 de la LRBRL). Tingui’s en compte que l'esmentat termini de quinze dies es
computarà a partir que l'Administració Estatal o Autonòmica rebin de l'Entitat Local
la comunicació de l'acord, en virtut de la doctrina legal establerta per la Sala 3ª del
TS en Sentència de 25 de febrer de 2011).
Pel president de la Comissió d'Hisenda d'aquest Ajuntament es proposà l'aprovació
inicial d'una Ordenança General de Subvencions que ha estat redactada pel
departament d'Intervenció de la Corporació.
Vist que es va dictaminar en data 23 de març de 2016 l'aprovació inicial de l'Ordenança
general de subvencions.
Vist que s'ha seguit la tramitació legalment establerta, i que, l'òrgan competent per a la
seva aprovació és el Ple Municipal, en virtut dels art. 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al mateix l'adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança general de subvencions del municipi d'Inca
conforme al text elaborat per l'Àrea d'Hisenda i Gestió Tributària.
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Segon.- Sotmetre l'expedient a exposició pública mitjançant inserció d'anunci al Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant un termini
de 30 dies, a l'efecte que pels interessats puguin presentar-se les reclamacions o
suggeriments que estimin pertinents al seu dret.
Tercer.- En el cas que no es presentessin reclamacions, l'Ordenança es considerarà
aprovada definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre de la
mateixa al Butlletí Oficial de la Província o de la Comunitat Autònoma.
Quart.- Aprovada definitivament haurà de donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu
de l'Ordenança Municipal a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE
L'AJUNTAMENT D'INCA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
No hi ha dubte que l’administració local, i com a tal l'Ajuntament d'Inca, és una de
les principals i més directes intermediaris entre administració i el veïnatge. Ara bé,
essent l'anterior inqüestionable, també hem de tenir en compte que la capacitat de
resolució d’aquests ens no és infinita.
Conscients del paper d’intermediari que assumeixen les entitats locals i de que la
satisfacció de l’interès general no és una finalitat exclusiva seva, sorgeix la necessitat de
dotar a l’administració local dels mecanismes adients per activar la promoció d’iniciatives
i la satisfacció de l’interès general. Així, les tècniques de foment han de tenir una
transcendència cabdal, assolint sistemes que habilitin l’entramat associatiu per al
desenvolupament d’actuacions en favor del nostre poble, tot respectant els principis més
essencials del Dret Administratiu.
Constatat l'anterior situació, una part d’aquesta activitat i paper que correspon a
l'Ajuntamet es canalitza a través de subvencions a persones i entitats que donen
resposta a demandes socials.
Les subvencions es poden analitzar des de diversos punts de vista. Des de la
perspectiva econòmica, les subvencions son una despesa pública i com a tal s’han
d’ajustar a les directrius de la política pressupostària. Així doncs, els principis rectors de
la Llei d'Estabilitat Pressupostària s’han de traslladar a les subvencions, enteses
aquestes com una part del pressupost municipal.
Des de la perspectiva administrativa, les subvencions son una tècnica de foment
de determinats comportament considerats d’interès general i fins i tot un procediment de
col·laboració entre l'Administració Pública i els particulars per gestionar activitats
d’interès públic.
És des d’aquesta òptica d'on s’ha d’entendre l’aparició de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i del Reglament que la desenvolupa (Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol) que el que pretén és introduir garanties en els
procediments d’atorgament de subvencions, per tal d’assegurar una gestió adient i un
eficaç control de les subvencions.
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Tanmateix, l’esmentada Llei estableix en l’apartat 2 de l’article 17 que les bases
reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar en el marc
de les bases d’execució dels pressuposts, a través d’una ordenança general de
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de
subvenció, relacionant, a continuació, els extrems que ha de concretar la norma que
reguli les bases.
Pels motius exposats, aquest Ajuntament considera necessari l’aprovació
d’aquesta Ordenança que recull els elements essencials per un correcte desplegament
dels procediment per atorgar subvencions i pretén fixar les bases d’acord amb les quals
l'Ajuntament d'Inca i les entitats públiques depenents d'ell concediran les subvencions.
Consta de 44 articles, una Disposició Transitòria, una Disposició Derogatòria i una
Disposició Final, estructurant-se l’articulat en cinc Títols relatius a les disposicions
generals, als procediment de concessió i gestió de les subvencions; al reintegrament; al
control financer i a les infraccions, sancions i procediment sancionador.
TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte.
La present Ordenança té per objecte regular el règim jurídic general de les
subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Inca o per les entitats públiques que
despenguin d'ell d’acord amb els següents principis:
a. Publicitat, transparència, ocurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b. Eficàcia en el compliment dels objectius de l'Ajuntament.
c. Eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics.
Article 2. - Concepte de subvenció.
Als efectes de la present Ordenança s’entén per subvenció qualsevol disposició
dinerària realitzada per les entitats a que es refereix l’article 3 a favor de persones
públiques o privades i que compleixi els requisits següents:
a. Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament
singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, en el ben
entès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se’n
derivin.
c. Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat
pública.
Article 3. - Àmbit d’aplicació.
1. La present Ordenança s’aplicarà a les subvencions concedides per l'Ajuntament
d'Inca o per les entitats públiques que depenen d'ell.
Les entitats autònomes i de dret públic dependents de l'Ajuntament d'Inca podran
concedir subvencions quan així ho contemplin els seus estatuts.
2. No estan compreses dins l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança:
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a. Les aportacions que es realitzin a favor d’altres administracions públiques o a
favor d’entitats públiques dependents de l'Ajuntament d'Inca i que estiguin destinades a
finançar l’activitat o el pressupost de l’administració o entitat a la que vagin dirigides.
b. Les bonificacions fiscals o les subvencions impròpies atorgades per la legislació
tributària o sectorial aplicable.
c. Els ajuts o auxilis atorgats per atendre necessitats peremptòries que satisfacin
finalitats de caràcter social ni, en definitiva, les prestacions assistencials.
d. Les subvencions concedides per altres administracions o entitats públiques en
les que l'Ajuntament actuï com a simple intermediari.
e. Els ajuts que s’atorguin al concessionari d’un servei públic que les rebi com a
contraprestació del funcionament del servei.
f. Les aportacions que, en concepte de quotes, es realitzin a favor de les
associacions a que es refereix la Disposició Addicional 5ª de la Llei 7/1985.
g. Les subvencions previstes per la legislació de règim electoral i per la legislació
de finançament dels partits politics i les subvencions atorgades als grups polítics
municipals per atendre les seves despeses de funcionament.
h. Els premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud de l'interessat.
i. Els ajuts consistents en la cessió de béns o drets del patrimoni de l'Ajuntament
d'Inca.
Article 4.- Règim jurídic de les subvencions.
Les subvencions finançades amb fons de l'Ajuntmanent d'Inca les entitats
públiques d'ell depenent es regiran, en el termes establerts en l’article 3, per aquesta
Ordenança, per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal i per les Bases
Reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
Les subvencions finançades amb fons de la Unió Europea o d’altres
Administracions Públiques es regiran per la normativa o les condicions fixades per l'ens
que l’atorgui. Amb allò que no estigui previst s’aplicarà supletòriament aquesta
Ordenança.
Article 5.- Competència per a la concessió de subvencions.
1. Son òrgans competents per a la concessió de subvencions, prèvia consignació
pressupostària per aquest fi, els següents:
a. Les concedides per l'Ajuntament, l’òrgan que determini la convocatòria en el
cas de les subvencions concedides en règim de concurrència competitiva i el batle
respecte de les concedides de forma directa.
b. Les concedides per les entitats públiques depenents de l'Ajuntament, l’òrgan
que determini els seus estatuts.
2. La concessió implica l’aprovació de la despesa.
3. La facultat o competència per concedir subvencions podrà ser delegada en els
termes fixats per les normes sobre atribució i exercici de competències.
Article 6.- Beneficiaris.
1. Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la persona física o jurídica
que hagi de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la
situació que legitima la seva concessió en els termes que exigeixin les bases i la
convocatòria.
2. També tindran la consideració de beneficiaris de subvencions les agrupacions
de persones físiques o jurídiques públiques o privades, les comunitats de béns o
28

qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat
jurídica, puguin dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobin en la
situació que motiva la seva concessió.
3. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica o una agrupació de les indicades
a l’apartat anterior, s’hauran de designar els membres que es comprometen a efectuar
l’activitat que fonament la concessió de la subvenció el quals tindran igualment la
consideració de beneficiaris.
A més, quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades sense personalitat, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud
com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada
membre de l’agrupació, així com l'import e subvenció a aplicar per cadascun d'ells, que
tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, haurà de
anomenar-se un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders bastants per
complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. No podrà
dissoldre’s l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els
articles 39 i 65 d’aquesta Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.
Article 7.- Entitats col·laboradores.
1. Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de
l'Ajuntament d'Inca a tots els efectes relacionats amb la subvenció, entregui i distribueixi
els fons públics als beneficiaris quan així s’estableixi a les bases reguladores i
convocatòria de cada tipus de subvenció, o col·labori amb la gestió de la subvenció
sense que es produeixi la prèvia entrega i distribució dels fons públics.
2. Tindran aquesta consideració:
a. Aquells que, havent estat nomenats beneficiaris d’acord amb la normativa
comunitària, tinguin encomanada, exclusivament, les funcions indicades en el paràgraf
anterior.
b. Els organismes i demés ens públics, les societats mercantils participades
íntegrament o majoritària per les Administracions Públiques, organismes o ens de dret
públic i les associacions a que es refereix la DA 5ª de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les demés persones jurídiques
públiques o privades que reuneixin les condicions de solvència i eficàcia que
s’estableixin.
c. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Administració General de l'Estat i
els seus organismes públics i demés ens sotmesos al dret públic, respecte de les
subvencions concedides per l'Ajuntament d'Inca i els ens de dret públic d'ell depenent.
3. L’òrgan administratiu atorgant de la subvenció i l’entitat col·laboradora
formalitzaran un conveni o contracte de col·laboració, en el qual es fixaran les condicions
i obligacions en que es desenvoluparà dita col·laboració.
Article 8.- Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora.
1. Podran tenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o
entitats que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en la
que concorrin les circumstàncies previstes en aquesta Ordenança i en les Bases
Específiques i convocatòria.
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2. No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions les persones o entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies
següents, excepte que per la naturalesa de la subvenció s’exceptuï per la seva
normativa reguladora:
a. Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn,
malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
b. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, excepte que en aquest hagi
adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi
conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c. Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb una administració pública.
d. Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o
aquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, per algun els
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de
l'Administració General de l'Estat, la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius
regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
reglamentàriament es determinin.
f. Tenir la residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g. No estar al corrent en el complement d’obligacions per reintegrament de
subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
h. Haver estat sancionades amb caràcter ferm amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003 General de Subvencions o altres lleis que
així ho estableixin.
3. No podran accedir a la condició de beneficiaris o entitat col·laboradora les
agrupacions previstes en l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions ( 6.2 de la present Ordenança) quan concorri alguna de les prohibicions
anteriors en algun dels seus membres.
4. Les prohibicions d’obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses
de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, pugui
presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió,
d’altres empreses en les quals haguessin concorregut aquelles.
5. Tampoc podran accedir a la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de
les subvencions regulades a la present Ordenança les associacions afectades per les
causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.
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Les associacions respecte de les quals s’hagi suspès el procediment administratiu
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del previst en
l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març ,reguladora del Dret d'Associació,
mentre no hi hagi resolució ferme en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el
registre corresponent.
6. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incurses en cap
prohibició per accedir a la condició de beneficiari o entitat col·laboradora es podrà
realitzar mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o certificació administrativa,
segons el cas, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent,
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa o notari públic.
Article 9.- Obligacions dels beneficiaris i de les entitats col·laboradores.
1. Son obligacions dels beneficiaris:
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 o entitat col·laboradora, si escau, 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 o
l’entitat col·laboradora, en el seu cas, així com qualsevol 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 o entitat col·laboradora 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.
El compliment d’aquestes obligacions s’acreditarà mitjançant la presentació de les
certificacions administratives corresponents.
La presentació de declaració responsable substituirà la presentació de les
certificacions esmentades en els següents casos:
- Quan la quantia a atorgar a cada beneficiari no superi l’import de 3.000,00.-€
- Quan la subvenció es destini a finançar projectes o programes d’acció social i
cooperació internacional i es concedeixi a entitats sense fins lucratius, federacions,
confederacions o agrupacions d’aquestes.
Quan estigui previst a les bases reguladores, la presentació de la sol·licitud de la
subvenció implicarà, excepte que expressament es manifesti el contrari, l’autorització del
sol·licitat pe a que l’òrgan concedent obtingui de forma directa l’acreditació del
compliment d’aquestes obligacions.
f. Disposar dels llibres contables, registres diligenciats i demés documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable
al beneficiari.
g. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, en la mesura en que puguin ser objecte de comprovació i
control.
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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 que procedeixi per concórrer causa
de reintegrament.
2. Son obligacions de l’entitat col·laboradora:
a. Lliurar als beneficiaris els fons rebuts d’acord amb els criteris establerts a les
bases reguladores de la subvenció i en el conveni subscrit amb l’entitat atorgant.
b. Comprovar, si escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits
determinants pel seu atorgament, així com la realització de l’activitat i el compliment de
la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.
c. Justificar l’entrega dels fons rebuts davant l’òrgan concedent i, en el seu cas,
entregar la justificació presentada pels beneficiaris.
d. Sotmetre’s a les estuacions de comprovació que respecte de la gestió
d’aquests recursos pugui efectuar l’entitat concedent, i a les control financer que realitzi
qualsevol òrgan de control competent.
Article 10. Publicitat de les subvencions atorgades.
1. L’òrgan atorgant publicarà en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament les
subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el crèdit pressupostària al
que s’imputen, beneficiar, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.
2. Tanmateix publicarà en el
BOIB un extracte de la resolució per la qual
s’ordena la publicació amb indicació del lloc on està exposat el contingut íntegre.
3. No serà necessària la publicació en el tauler d’anuncis quan la subvenció tingui
assignació nominativa en els Pressuposts Municipals.
4. En honor de promoure la transparència i col·laborar en la lluita contra el frau de
subvencions i ajudes públiques, l'Ajuntament subministrarà la informació estipulada a
l’article 20 de la 38/2003 General de Subvencions a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
Article 11. Publicitat de la subvenció per part del beneficiari.
1. Les bases reguladores de les subvencions hauran d’establir les mesures de
difusió que ha d’adoptar el beneficiari d’una subvenció per donar la publicitat adient al
caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació de qualsevol
tipus que sigui objecte de subvenció.
2. Les mesures de difusió s’hauran d’adequar a l’objecte subvencionat, tant pel
que fa a la forma com a la duració, i poden consistir amb la inclusió de la imatge
institucional de l’entitat atorgant, així com llegendes relatives al finançament pública a
cartells, plaques commemoratives, materials, impresos, mitjans electrònics o
audiovisuals, o bé mencions en els mitjans de comunicació.
TITOL II.PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS.
CAPITOL I. DELS PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ.
Article 12. Procediments de concessió
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1. Les subvencions es poden concedir en règim de concurrència competitiva o de
forma directa.
2. El procediment ordinari de concessió de subvenció es tramitarà en règim de
concurrència competitiva. Tindrà la consideració de concurrència competitiva el
procediment a través del qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la
comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes
d’acord amb els criteris de valoració p`prèviament fixats a les Bases Específiques i a la
convocatòria de cada subvenció, i adjudicar, respectant el límit fixat a la convocatòria, a
favor d’aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels esmentats criteris
de valoració.
En aquest supòsit, la proposta de concessió es formularà a l’òrgan atorgant per un
òrgan col·legiat a través de l’òrgan instructor. La configuració de l’òrgan col·legiat es
definirà a les bases reguladores de l’atorgament de subvencions, en el cas de
concurrència competitiva, o al conveni-resolució regulador de la concessió en el cas de
les subvencions nominatives. En el cas de que aquests dos elements no regulin la
composició de l’òrgan col·legiat, el batle mitjançant decret podrà regular la seva
composició.
Les Bases Específiques i la convocatòria de la subvenció podran exceptuar del
requisit de fixar un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els
requisits establerts en el supòsit que el crèdit consignat a la convocatòria sigui suficient,
atenent al nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.
3. Es podran concedir de forma directa les següents subvencions:
a. Les previstes nominativament en el Pressupost Municipal.
b. Aquelles l’atorgament o quantia de les quals vingui imposat per una norma amb
rang legal.
c. Excepcionalment, aquelles en que s’acreditin raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o altres subvencions degudament justificades que dificulten la
seva convocatòria pública.
Article 13. Tramitació anticipada.
1. La convocatòria de la subvenció es podrà aprovar en un exercici anterior a
aquell en que s’hagi de dictar la resolució, sempre que l’execució de la despesa es
realitzi dins l’anualitat en que es produeixi la concessió i es compleixi alguna e les
circumstàncies a que es refereix l’article 56 de Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
2. En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria tindrà
caràcter estimat i s’haurà de fer constar expressament que la concessió de la subvenció
queda condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient en el moment de la
resolució.
3. A l’expedient de despesa que es tramiti prèviament a la convocatòria, el
certificat d’existència de crèdit serà substituït per un certificat expedit per la Intervenció
Municipal on es faci constar que concorre alguna de les circumstàncies que permeten la
tramitació anticipada i que estan contemplades a l’article 56 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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Article 14. Subvencions plurianuals.
Es podrà autoritzar la convocatòria de subvencions la despesa de les quals sigui
imputable a exercicis posteriors a aquell en que es dicti la resolució de concessió, amb
els límits establerts per l’article 57 del reial Decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
CAPITOL II.- DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTE.
Article 15.- Procediment de concessió de les subvencions previstes
nominativament en el Pressupost Municipal.
1. Son subvencions previstes nominativament en el Pressupost Municipal aquelles
que el seu objecte, dotació pressupostària i beneficiari venen expressament
determinants a l’estat de despeses del Pressupost Municipal.
2. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà
normalment a instància de part; també podrà iniciar-se d’ofici; i acabarà amb la resolució
de concessió o conveni signat pel Batle de l'Ajuntament, que tindran caràcter de Bases
Específiques de la subvenció.
3. Els convenis o resolucions seran l'instrument habitual per canalitzar les
subvencions previstes nominativament als Pressuposts Generals de l'Ajuntament, que
farà les vegades de bases reguladores, sense perjudici del que referent a això puguin
establir les bases d’execució del pressupost Municipal.
4. La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents extrems:
a. L’objecte de la subvenció i el beneficiari, d’acord amb l’assignació
pressupostària.
b. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i quantia de la subvenció.
c. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, independentment de la procedència dels mateixos.
d. Terminis, lloc i forma de presentació de la sol·licitud, els documents i
informacions que s’han d’acompanyar a la petició, que en tot cas inclourà l’acreditació
del compliment dels requisits per tenir la condició de beneficiari.
e. Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si
escau, hauran d’adoptar els beneficiaris.
f. Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
5. El cas particular de l’aportació de l'Ajuntament d'Inca al Fons Mallorquí de
Solidaritat, es regularà de conformitat amb el dictamen de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears de 12 de novembre de 2010, mitjançant la signatura del corresponent
conveni o resolució.
Article 16. Subvencions de concessió directa imposada per una norma amb
rang de legal.
1. Les subvencions de concessió directe l’atorgament o quantia de la qual ve
imposada a l'Ajuntament per una norma amb rang legal, es regirà per dita norma i per les
demés d’específica aplicació a l'Aministració corresponent.
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2. Quan l'esmentada norma amb rang legal instrumentalitzi la concessió a través
de la formalització d'un conveni serà d’aplicació el previst en l’apartat 3 de l’article 10 de
la present Ordenança.
3. L’exigibilitat del pagament de les subvencions a que fa referència aquest
precepte estarà condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient en el corresponent
exercici.
Article 17. Subvencions de concessió directa en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades
que dificultin la seva convocatòria pública.
1. Es podran concedir de forma directa les subvencions a que es refereix la lletra
c de l’apartat 3 de l’article 12 de la present Ordenança.
2. El Ple de l'Ajuntament, prèvia justificació de les raons que motiven la concessió,
aprovarà les bases reguladores de la subvenció.
3. Si per atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la
concessió de la subvenció fos necessari una modificació de crèdit, s’haurà de tramitar el
corresponent expedient de modificació pressupostària.
CAPITOL III.- DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ EN
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
Article 18. Iniciació.
1. El procediment de concessió s’iniciarà sempre d’ofici.

RÈGIM DE

2. La iniciació d’ofici es realitzarà sempre mitjançant convocatòria aprovada pel
Ple.
3. Amb caràcter previ o simultàniament a l’aprovació de la convocatòria, el Ple de
l'Ajuntament aprovarà i publicarà les Bases Específiques de la subvenció.
4. La convocatòria, que desenvoluparà el procediment per a la concessió de la
subvenció, tindrà necessàriament el següent contingut:
a. Indicació de la disposició que fixi les bases reguladores i del diari oficial en que
està publicada, excepte que aquestes estiguin incloses a la convocatòria.
b. Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia total màxima de
la subvenció convocada dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha, quantia estimada
de les subvencions.
c. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d. Expressió que la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva.
e. Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los.
f. Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
g. Designació dels membres de l’òrgan col·legiat que avaluarà les sol·licituds.
h. Termini, lloc i forma o mitjans de presentació de les sol·licituds.
i. Termini de resolució i notificació.
j. Documents i informacions que s’han d’acompanyar a la petició.
k. Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb
l'establert en l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
l. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, òrgan
davant el qual s’ha d’interposar el recurs d’alçada.
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m. Criteris de valoració de les sol·licituds.
n. Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 59 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
o. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, independentment de la procedència dels mateixos.
5. La convocatòria de les subvencions es publicarà en el BOIB. Aquesta
publicació serà posterior o simultània a la publicació de les Bases Específiques.
6. La convocatòria indicarà quina documentació pot ser substituïda per una
declaració responsable del sol·licitant. En aquest cas, amb anterioritat a la proposta de
resolució definitiva de concessió de la subvenció, s’haurà d’haver presentat la
documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en l'esmentada
declaració.
7. En el cas que la documentació exigida ja estigui en poder de l'Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del
procediment de que formin part, podrà fer ús del seu dret a no presentar-la fent constar
la data, el procediment i l’òrgan o dependència en que varen ser presentat o emesos.
8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, es
requerirà a l’interessa’t perquè en el termini màxim de 10 dies esmeni les deficiències,
advertint-lo que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que
es dictarà en els termes previstos en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Article 19. Instrucció.
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a
l’òrgan que es designi a la convocatòria.
2. Les activitats d’instrucció comprendran:
a. Petició de tots els informes que s’estimin necessaris per a resoldre o que siguin
exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de
10 dies, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi una altre termini.
b. Avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritaris
de valoració, establerts en les Bases Específiques o a la convocatòria.
3. Avaluades les sol·licituds, l’òrgan col·legiat a que es refereix l’apartat 1 de
l’article 9 haurà d’emetre informe on es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.
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 als
interessats en la forma que estableixi la convocatòria, atorgant un termini de 10 dies per
presentar al·legacions i requerint-los perquè presentin la documentació que acrediti la
realitat de les dades afirmades a la declaració.
4.Examinades, si escau, les al·legacions presentades pels interessats, l’òrgan
instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant
o la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, la seva
quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
36

Excepcionalment, si ho preveu la convocatòria, la quantia de la subvenció s’ha de
prorratejar entre els sol·licitants l'import global màxim destinat a subvenció.
5. L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan
instructor en el que consti que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que
els beneficiaris compleixen tots el requisits necessaris per accedir a les subvencions.
6. La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb
l'establert a les Bases Específiques i a la convocatòria de cada tipus de subvenció, es
notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase
d’instrucció perquè en el termini de 10 dies comuniquin la seva acceptació.
7. Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució
provisional i definitiva no creen cap dret a favor el beneficiari proposat front
l'Administració.
Article 20. Resolució.
1. Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el
procediment de concessió de forma motivada.
2. La resolució, a més d’expressar el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es
concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
les sol·licituds, indicant el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es desestima la
subvenció.
3. La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que
complint amb les condicions administratives i tècniques establertes en les bases i a la
convocatòria per adquirir la condició de beneficiari, 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 un beneficiari renunciés de forma expressa la subvenció, l’òrgan
atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció
al sol·licitant següent segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.
4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució el procediment no podrà
excedir de sis mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria,
tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
5. El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima
als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la
subvenció.
Article 21. Reformulació de les sol·licituds.
1. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desenvolupar
pel sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui
inferior a aquell que figura a la sol·licitud presentada, es podrà instar de beneficiari, si
així s’ha previst, la reformulació de la seva sol·licitud per ajustar els compromisos i
condicions a la subvenció atorgable.
2. Una vegada la sol·licitud tengui la conformitat de l’òrgan col·legiat, es remetrà a
l’òrgan competent per tal que dicti la resolució.
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Article 22.- Quantia de les subvencions.
Les subvencions que atorgui l'Ajuntament d'Inca en règim de concurrència
competitiva no podran superar el 100% del cost de l’actuació subvencionada.
La concessió de la subvenció per part de l'Ajuntament d'Inca és compatible amb
qualsevol altre tipus de subvenció o ajuda, llevat que s’especifiqui el contrari. No obstant,
en cap cas, l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos superi el cost de
l’activitat subvencionada.
CAPITOL IV.- DEL PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT DE LES
SUBVENCIONS.
Article 23. Subcontractació de les activitats subvencionades.
1. La realització de l’activitat subvencionada és una obligació personal de
beneficiari.
2. El beneficiari no podrà subcontractar, total o parcialment, l’activitat
subvencionada, excepte que les bases o la convocatòria prevegin expressament el
contrari, amb els límits i condicions que estableixin.
3. S’entén per subcontractació la concertació amb tercers de l’execució total o
parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, quedant fora d’aquest
concepte la contractació d’aquelles despeses en què hagi d’incórrer el beneficiari per a
la realització per si mateix de l’activitat subvencionada, així com aquelles despeses
annexes que hi hagi d’incórrer el beneficiari per poder dur a terme l’activitat.
Article 24. Justificació de les subvencions públiques.
1. Els beneficiaris de la subvenció hauran de justificar davant l’òrgan atorgant o
l’entitat col·laboradora el compliment de les condicions imposades i dels objectius
previstos a l’acte de concessió de la subvenció.
2. La justificació es realitzarà en la forma, moment, terminis i condicions establerts
a les bases reguladores o a la convocatòria de la subvenció i podrà revestir alguna de
les següents modalitats:
a. Compte justificatiu de la despesa realitzada.
b. Acreditació per mòduls.
c. Presentació d’estats comptables.
3. En tot cas, es tendra en compte les següents indicacions:
a. Es justificarà la realització de l’obra o activitat subvencionada amb el seu cost.
b. Quan es subvencioni l’adquisició d’un immoble, s’exigirà la corresponent
escriptura.
c. En el cas d’obres subvencionades si aquestes s’efectuen per una administració
pública, es tendra que aportar l’acta de recepció i la liquidació. A més, si s’efectuen
pagament a compte, les corresponents certificacions d’obra. Si les obres s’efectuen per
un ens sense caràcter d’administració pública, s’aportarà certificació del tècnic director i
factures o liquidació del contractista.
d. En el cas d’activitats, s’aportaran les factures, minutes i altres justificants de les
despeses realitzades pel beneficiari, emeses conforme a la normativa vigent aplicable.
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e. Tractant-se d’administracions públiques ( tant per obres com per activitats), es
podrà expedir certificació acreditativa dels justificants de despeses, quedant aquests a
disposició de l’entitat local pel seu examen, si ho considera escaient.
f. Quan les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió ho
determinin, es podran justificar les subvencions amb informes de control financer, que
efectuarà la Intervenció General de la corporació, de conformitat amb els articles 220 a
222 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març. En aquests casos, es presentarà una
memòria de l’activitat subvencionada abans del seu pagament.
g. El servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats pel beneficiari el
segell creat a aquest efecte, de manera que quedi constància l'import subvencionat.
Article 25. Cobrament.
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per part del
beneficiari, de la realització de l’activitat, projecte o objectiu pel qual es va concedir la
subvenció.
El dret a cobrar total o parcialment la subvenció, s’extingirà en el supòsits en que
no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.
TÍTOL III.- DEL REINTEGRAMENT
Article 26. Invalidesa de la resolució de concessió.
1. Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:
a. Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
b. La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.
2. Son causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió les demés infraccions
de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 63 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
3. 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 102 i 103 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el
reintegrament de les quantitats entregades.

Article 27. Causes de reintegrament.
1. A més dels casos en que 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 això o
ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció e la subvenció.
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b. Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no adopció
del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els
termes establerts per aquesta Ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria
de la subvenció.
d. Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les
bases reguladores.
e. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de
conservació documents quan d’això sen derivi la impossibilitat de verificar la utilització
que s’han donat el 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.
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 que 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'ell se’n 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.
h. L’adopció, en virtut de l'establert en els articles 87 a 89 del tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual sen derivi una necessitat de reintegrament.
i. En els demés supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.
2. 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.
Article 28.- Naturalesa dels crèdits a reintegrar.
1. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic,
resultant d’aplicació pel seu cobrament l'establert a la Llei General Pressupostària.
2. 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.
Article 29.- Procediment de reintegrament.
1. El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tindrà caràcter
administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments
administratius contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

40

2. En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents
fases:
a. Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'o9fici, prèvia denuncia o com a
conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer emes per la Intervenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.
b. Tràmit d’al·legacions, garantit-se el dret d’audiència de l'interessat.
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 12 mesos des de l’acord d’inici.
3. L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent d les
sancions que, si escau, resultin exigibles
TÍTOL IV.- CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS.
Article 30.- Objecte i competència per l’exercici del control financer.
1. El control financer de subvencions s’exercirà respecte de beneficiaris i, en el
seu cas, entitats col·laboradores respecte de les subvencions concedides per
l'Ajuntament d'Inca o entitat pública d'ell depenent amb l’objecte de verificar el
compliment de tots i cadascuns dels requisits i obligacions exigibles d’acord amb la
normativa aplicable.
2. La competència per a l’exercici d’aquest control financer correspon a la
Intervenció Municipal, sense perjudici de les funcions que les lleis atribueixin a altres
òrgans com la Sindicatura e Comptes i de les funcions d’inspecció de l’òrgan atorgant.
Article 31. Obligació de col·laboració.
1. Els beneficiaris, entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte
de la subvenció o la seva justificació esdevindran obligats a prestar col·laboració i
facilitar quanta documentació li sigui requerida en l’exercici de les funcions de control
que es desenvolupin.
2. D’incompliment d’aquesta obligació serà causa de reintegrament de la
subvenció.
Article 32. Personal controlador.
El personal controlador encarregat de la realització del control financer serà
considerat agent de l’autoritat.
Article 33. Procediment de control financer.
Totes les actuacions que s’hagin duit a terme amb motiu del control financer seran
diligenciades i es recolliran en un informe emès per la Intervenció Municipal del qual se’n
donarà trasllat a l’òrgan atorgant de la subvenció per tal que iniciï, si escau, el
procediment de reintegrament en el termini d’un mes.
TÍTOL V. INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS.
CAPITOL I.- DE LES INFRACCIONS.
Article 34. Infraccions.
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1. Seran constitutives d’infraccions administratives en matèria de subvencions les
accions i omissions tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i es podran sancionar inclús en el cas que s’hagin comès a títol de simple
negligència.
2. Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus d’acord amb el
supòsits fixats a la citada Llei.
Article 35. Responsables.
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions
les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els ens sense
personalitat als quals es refereix l’apartat 2 de l’article 6 de la present Ordenança, que
per acció o omissió incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions i, en particular, les
següents:
a. Els beneficiaris de subvencions, així com els membres de les persones o
entitats contemplades en l’apartat 2 i segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 6
d’aquesta Ordenança, en relació amb les activitats subvencionades que s’haguessin
compromès a realitzar.
b. Les entitats col·laboradores.
c. El representant legal dels beneficiaris de subvencions que manquin de
capacitat d’obrar.
d. Les persones o entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar quanta documentació sigui
requerida en compliment del que es disposa en l’article 46 d’aquesta Llei.
Article 36. Infraccions lleus.
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides a la
Llei o a les bases quan no constitueixen infraccions greus o molt greus i no operin com a
element de graduació de la sanció. En particular, constitueixen infraccions lleus les
següents conductes:
a. La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació donada
als fons percebuts.
b. La presentació de comptes justificatius inexactes o incompletes.
c. L'incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de forma
expressa, siguin assumides com a conseqüència de la concessió de la subvenció.
d. L'incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
• La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions en la
comptabilitat i registres legalment exigits.
• L'incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat,
els registres legalment establerts, els programes i arxius informàtics
que els serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.
• Dur comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i
exercici econòmic, no permetin conèixer la veritable situació de
l’entitat.
• La utilització de comptes am significat diferent del que els correspon,
segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat
de les activitats subvencionades.
e. L'incompliment de les obligacions e conservació de justificants o documents
equivalents.
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f. L'incompliment per part de les entitats col·laboradores de les obligacions
establertes en l’article 9.2 d’aquesta Ordenança no previstes de forma expressa en
aquest precepte.
g. La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control
financer.
S’entén que existeixen aquestes circumstàncies quan el responsable de les
infraccions administratives en matèria de subvencions, degudament notificat a aquests
efecte, hagi realitat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels
funcionaris de la Intervenció en l’exercici de els funcions de control financer.
Article 37. Infraccions greus.
Constitueixen infraccions greus les següents conductes:
a. L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan o a l’entitat col·laboradora
l’obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat al fet que es refereix el paràgraf de l’apartat 1 de l’article 9 d’aquesta ordenança.
b. L’incompliment de les condicions establertes alterant substancialment les
finalitats pels quals la subvenció va ser concedida.
c. La falta de justificació del destí donat als fons rebuts una vegada transcorregut
el termini establert per a la seva presentació.
d. L’obtenció de la condició d’entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits
o ocultant els que l’haguessin impedit.
e. L’incompliment per part de l’entitat col·laboradora de l’obligació de verificar, si
escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinats per a
l’atorgament de les subvencions, quan daixò es derivi l’obligació de reintegrament.
Article 38. Infraccions molt greus.
Constitueixen infraccions molt greus les següents conductes:
a. L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva
concessió o ocultant les que l’haguessin impedit o limitat.
b. La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats pels
quals la subvenció va ser concedida.
c. La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control
previstes, respectivament, en els articles 9.1 c) i 9.2 d) d’aquesta Ordenança, quan
d’això es derivi la impossibilitat de verificar el destí donat als fons percebuts, o el
compliment de la finalitat i de la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateix a finalitat,
procedents de qualsevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.
d. La falta de lliurament, per part de les entitats col·laboradores, quan així
s’estableixi, als beneficiaris dels fons rebuts d’acord amb els criteris previstos.
CAPITOL II.- DE LES SANCIONS.
Article 39. Classes de sancions.
1. Les infraccions en matèria de subvencions se sancionaran mitjançant la
imposició de sancions pecuniàries.
2. Les sancions pecuniàries podran consistir multa fixa o proporcional. La sanció
pecuniària proporcional s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o
no justificada.
La multa fixa estarà compresa entre 75 i 6.00 euros i la multa proporcional pot
anar del tant al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o,
en el cas d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
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La multa pecuniària serà independent de l’obligació de reintegrament i per al seu
cobrament resultarà igualment d’aplicació el règim jurídic previst per als ingressos de
dret públic en la Llei General Pressupostària o en les normes pressupostàries de les
restants Administracions públiques.
Article 40. Graduació i Import de les sancions.
1. Als efectes de la graduació de les sancions, es tindran en compte els criteris
recollits a l’article 60 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions i
demés disposicions reglamentàries que el desenvolupin.
2. Per determinar l'import de multa a que ha d’ascendir la sanció, s’estarà a
l'establert en els articles 61, 62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de
Subvencions i demés disposicions reglamentàries que els desenvolupin.
CAPITOL III.- DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Article 41.- Procediment sancionador i òrgans competents.
1. La imposició de sancions en matèria de subvencions per l'Ajuntament d'Inca
s’efectuarà mitjançant procediment administratiu que ha de tramitar-se d’acord amb el
que es disposa en el capítol II del títol IX ce la Llei 30/1992, de 26 de novembre, d Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el
Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment a
seguir en l’exercici de la Potestat Sancionadora.
2. El procediment s’iniciarà d’ofici, mitjançant Decret de Batlia, com a
conseqüència, de l’actuació de comprovació desenvolupada per l’òrgan atorgant o per
l’entitat col·laboradora, així com de les actuacions de control financer previstes.
3. Són competents per a la resolució del procediment sancionador, els següents
òrgans:
a. Per la comissió d’infraccions lleus i greus, el Batle.
b. Per la comissió d’infraccions molt greus, la Junta de Govern.
Article 42. Resolució.
Els acords d’imposició de sanció posaran fi a la via administrativa.
Article 43. Responsabilitats.
1. Respondran solidàriament de la sanció pecuniària els membres, partícips o
cotitulars de les entitats a que es refereix l’apartat 3 de l’article 6 en proporció a les
seves respectives participacions, quan es tracti de comunitats de béns o qualsevol altre
tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat.
2. Respondran subsidiàriament de la sanció pecuniària els administradors de les
societats mercantils, o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones
jurídiques, d’acord amb les disposicions legals o estatutàries que els resultin d’aplicació,
que no realitzin els actes necessaris que siguin del seu interès per al compliment de les
obligacions infringides, adoptin acords que facin possibles els incompliments o consentin
els dels qui d’ells depenguin.
Article 44. Prescripció d’infraccions i sancions.
1. Les infraccions prescriuran en el termini de quatre anys a comptar des del dia
en què la infracció s’hagués comesa.
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2. Les sancions prescriuran en el termini de quatre anys a comptar des de
l’endemà a aquell en què hagués adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar
la sanció.
3. El termini de prescripció s’interromprà conforme a l'establert en l’article 132 de
la Llei 30/192, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de d’administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
4. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense perjudici que pugi ser sol·licitada la seva
declaració per l'interessat.
DISPOSICIO TRANSITÒRIA.
1. Els procediments administratius de concessió de subvencions iniciats a
l’entrada en vigor de la present Ordenança es regiran per la normativa vigent en el
moment del seu inici.
2. Els procediments de control financer, de revocació i reintegrament de
subvencions s’aplicaran a les subvencions atorgades baix la vigència de la present
Ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queda derogada qualsevol norma municipal d’igual o inferior rang amb tot allò
que contradiguin o s’oposin a la present Ordenança.
DIPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor."
Surt de la Sala la Sra. Barceló.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’inca i Proposta per les Illes, i
sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
de Hisenda per a l'aprovació de l'Ordenança municipal general de subvencions.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL
CEMENTERI
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda per aprovar
inicialment la modificació de l'Ordenança municipal del cementeri, que transcrit
textualment diu:
"I. El Ple de l'Ajuntament d'Inca a la seva sessió de dia 23 de desembre de 2015 va
aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal del cementeri municipal i de
policia sanitària mortuòria. Una vegada publicada la modificació en el BOIB i finalitzat el
termini de presentació d'al·legacions, no se n'han presentat. Això no obstant, analitzant
el contingut de la modificació, es considera adient millorar-la i donar una altra redacció i
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contingut a determinats apartats i, a més, ampliar la modificació a altres preceptes, la
qual cosa suposarà una nova aprovació inicial amb publicació al BOIB. Seguidament
s'exposen els motius que justifiquen la modificació que es proposa.
II. L'Ordenança municipal del cementeri municipal i de policia sanitària mortuòria
disposa, quant a les normes de transmissió dels drets funeraris sobre unitats
d'enterrament, el següent:
'Secció 3ª De la seva transmissió
Art. 87. El dret funerari perpetu sobre unitats d'enterrament serà transmissible per actes
entre vius o per causa de mort, després de l'autorització municipal.
Fora dels casos establerts en aquesta Secció, no es reconeixeran altres causes de
transmissió de drets funeraris d'ús perpetu sobre unitats d'enterrament, excepte
resolució judicial.
Art. 88. La transmissió per actes entre vius només es podrà realitzar a títol gratuït i a
favor de:
a) Ascendents i descendents en línia directa, col·laterals fins al quart grau per
consanguinitat o segon grau per afinitat i cònjuge del titular.
b) Altres cotitulars del mateix dret funerari.
c) Les transmissions deferides a favor d'entitats religioses o beneficoassistencials.
La cessió s'haurà de sol·licitar mitjançant escrit presentat al Registre General de
l'Ajuntament, en què s'acreditarà la concurrència d'algun dels casos descrits.
Posteriorment, la persona interessada es ratificarà mitjançant compareixença davant
l'Administració municipal amb els documents que l'acreditin fefaentment. A l'expedient
administratiu haurà de constar l'acceptació dels cessionaris i la comunicació als altres
cotitulars, si n'hi hagués, a l'efecte del simple coneixement de la cessió realitzada.
Art. 89. La transmissió per causa de mort es regirà per les següents normes:
Els hereus i legataris disposaran d'un termini de dos anys, comptats a partir del dia de la
mort de la persona titular, per formular la sol·licitud de transmissió.
La sol·licitud de transmissió es formularà per escrit al Registre General de l'Ajuntament i
s'haurà d'acreditar, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la defunció del causant i
la condició d'hereu o legatari del sol·licitant.
Tot això sense perjudici dels drets que puguin correspondre als usufructuaris.
Constitueixen, entre d'altres, mitjans probatoris:
- Successió testada:
a) Certificat de defunció.
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b) Certificat del registre general de darreres voluntats i còpia del testament.
L'anterior documentació podrà esser substituïda per la presentació de l'escriptura de
manifestació i acceptació d'herència.
- Successió intestada:
a) Certificat de defunció.
b) Certificat del registre general de darreres voluntats.
c) Acreditació de la condició d'hereus (llibre de família, informació testifical, etc.),
respectant l'ordre de successió previst en el Codi civil.
L'anterior documentació podrà esser substituïda per la presentació de l'acta de
declaració judicial d'hereus abintestat
..../....
Art. 109. Es produirà la caducitat en el cas de:
a L'estat ruïnós o d'abandonament de la unitat d'enterrament.
b) La no-realització de les obres en els terminis que preveu l'art. 34 del present
Reglament.
c) No fer efectiu l'import dels drets, taxes i altres exaccions municipals durant el termini
de cinc anys des de la seva meritació.
d) No formalitzar la transmissió del títol en el cas de successió per causa de mort en el
termini que estableix l'article 89 del present Reglament.
e) La concurrència d'alguna de les infraccions a què es refereix l'article 151 del present
Reglament.
Perquè la caducitat tengui efecte, haurà de ser declarada.'
Després de tots aquests anys de vigència del Reglament es constata que molts de
propietaris, o bé per dificultat a obtenir la documentació o bé per qualsevol altre motiu,
no actualitzen la titularitat, per la qual cosa resulta que existeixen moltes sepultures que
des de fa anys consten a nom de persones ja desaparegudes.
Les sepultures estan considerades en el nostre Reglament com concessions de drets
funeraris a perpetuïtat, però com tota concessió és necessari mantenir la titularitat vigent
a favor de la persona que en cada moment l'exerceixi, sota pena de declaració de
caducitat de la concessió (art. 109).
Per aquest motiu, amb la intenció de complir la legalitat, però també essent conscients
de les dificultats a obtenir la documentació que poden tenir les persones que
suposadament ostenten drets legítims sobre aquestes sepultures, es considera
necessari establir un nou règim transitori en aquest apartat del Reglament municipal.
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Es proposa que el referit règim consisteixi a concedir un darrer termini a les persones
que poden tenir drets legítims sobre les sepultures perquè aportin la documentació i
puguin actualitzar les titulacions. Transcorregut aquest termini sense haver actualitzat la
titulació, es declararà la caducitat de la concessió, però concedint abans una darrera
possibilitat a la persona o persones que hagin vengut abonant les taxes de conservació
per poder titular a favor seu la concessió, sempre que no hi hagi oposició de tercers. I
finalment, en el cas que es declari la caducitat, concedir un dret d'adquisició preferent a
aquelles persones que havien ostentat drets legítims sobre les sepultures.
III. Per altra banda, també es considera necessari reglamentar la cessió de transmissió
de sepultures propietat de l'Ajuntament amb la finalitat de tenir una llista d'espera
permanent i transmetre a aquestes persones les sepultures que en cada noment estiguin
disponibles.
IV. En darrer lloc, es considera adient suprimir el contingut d'aquells preceptes que
possibiliten obtenir una compensació econòmica en el cas que el titular d'una unitat
d'enterrament renunciï al seu dret. Es considera que en aquests casos, tractant-se de
concessions de béns de domini públic i de renúncies absolutament voluntàries, no
procedeix que l'Ajuntament hagi d'abonar cap quantitat, per la qual cosa aquests tipus de
renúncia han de ser sempre gratuïts.
En conseqüència, la Comissió Informativa d'Hisenda, a la seva sessió dia 17 de març de
2016, va acordar elevar a la consideració del PLE DE L'AJUNTAMENT la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal del cementeri
municipal i de policia sanitària mortuòria, consistent a:
A. Modificar els articles 71, 72, 73 i 74, els quals passaran a tenir la següent redacció:
Art. 71. Les persones interessades en l'adjudicació de drets funeraris perpetus sobre
unitats d'enterrament ho hauran de sol·licitar mitjançant escrit que es presentarà al
Registre General de l'Ajuntament, en què es farà constar el tipus d'unitat d'enterrament
que sol·liciti, i que podran ser: panteons, sepultures antigues sota terra, sepultures
antigues en superfície, sepultures formades per nínxols individuals i columbaris.
Art. 72. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament durà un registre especial de sol·licituds o llista
d'espera per a cada un del tipus d'unitat d'enterrament abans descrits, al qual constarà,
com a mínim:
a) Número i data d'entrada en el Registre General.
b) Nom del peticionari/ària i data d'empadronament a Inca.
c) Resolució corresponent.
S'hi inscriuran, per rigorós ordre de presentació, les sol·licituds corresponents.
El suport de registre serà informàtic i signat digitalment pel funcionari encarregat del
cementeri.
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Art. 73. L'adjudicació de drets funeraris perpetus per a cada tipus d'unitat d'enterrament
es realitzarà seguint les següents normes:
1) La Junta de Govern en cada moment acordarà la incorporació d'aquelles sepultures o
unitats d'enterrament que hagin de ser transmeses. També determinarà el cànon a
percebre per l'Ajuntament a canvi de la transmissió i la forma de pagament.
2) Quan existeixi una sepultura disponible es notificarà a la persona a qui li correspongui
per ordre de llista d'espera, perquè dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del
següent al de la notificació comparegui a l'Ajuntament a l'efecte de manifestar si li
interessa o no l'adquisició. Si no hi compareix dins aquest termini, se la tendrà per
desistida de la petició i serà eliminada de la llista d'espera. Si hi compareix i manifesta
que està conforme amb l'adquisició, dins el termini dels deu dies hàbils següents a la
seva compareixença haurà de formalitzar la transmissió i abonar el cànon o la part
d'aquest, en atenció a les condicions de pagament aprovades per la Junta de Govern. Si
no hi compareix dins aquest termini, també se la tendrà per desistida de la seva petició.
3) En el cas que la persona a qui per torn li correspongui no accepti adquirir cap
sepultura de les que en aquell moment tengui l'Ajuntament disponibles, serà exclosa de
la llista, sense perjudici que s'hi pugui tornar a apuntar, i passaria a ocupar el darrer lloc.
4) El torn es podrà cedir a aquelles mateixes persones a les quals es refereix l'art. 88 del
present Reglament.
5) Les persones empadronades a Inca amb una antiguitat d'un any anterior a la seva
sol·licitud tendran preferència en l'adquisició.
Art. 74. Quan l'Ajuntament disposi d'unitats d'enterrament de nova construcció podrà
aplicar les anteriors normes o altres que per al cas concret aprovi l'Ajuntament en ple,
respectant en tot cas la llista d'espera que existeixi en aquell moment i la preferència a
favor dels empadronats a Inca amb una antiguitat d'un any anterior a la seva sol·licitud.
B. Introduir les següents disposicions:
Disposició final primera
Quan entri en vigor el present Reglament la Junta de Govern municipal acordarà
publicitar la creació de la llista d'espera i determinarà les sepultures i unitats
d'enterrament objecte de transmissió de les que té a la seva disposició.
Disposició transitòria
1. Dins el termini de dos anys a comptar des de l'entrada en vigor de la present
disposició, totes aquelles persones que consideren que ostenten drets legítims sobre
sepultures que tenen la concessió a favor de persones mortes hauran d'aportar davant
l'Ajuntament la documentació que exigeix el Reglament municipal (art. 89), per poder
transmetre el títol de la concessió a favor seu.
Tan sols es reconeixerà la concessió a favor de les persones sol·licitants quan acreditin
els seus drets sobre la totalitat de la concessió i sempre que estigui/n al corrent en el
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pagament de la taxa de conservació del cementeri. No s'atorgarà la concessió quan
restin drets legítims de la concessió sense acreditar.
2. En el cas d'impossibilitat d'acreditar la titularitat íntegra de la concessió talment com
exigeix el Reglament, podran sol·licitar la titulació al seu favor, per una sola vegada i dins
aquest termini de dos anys, aquelles persones que, acreditant drets legítims sobre la
concessió, també acreditin:
a) La defunció de totes les persones titulars de la sepultura.
b) Haver abonat la taxa de conservació de forma ininterrompuda durant els dos anys
anteriors a la data en què entri en vigor la modificació del present Reglament, i també
durant tot el període transitori a què es refereix l'apartat primer, per a la qual cosa haurà
d'aportar els originals dels rebuts pagats.
Aquesta adjudicació de la la concessió serà sempre provisional, de forma que, si en
qualsevol moment sorgeix controvèrsia amb altres persones que acreditin tenir drets
legítims sobre la sepultura, l'Ajuntament automàticament procedirà a declarar la
caducitat de la concessió.
3. Una vegada transcorregut el termini de dos anys quedaran sense efecte els anteriors
preceptes, excepte el que es disposa a l'anterior paràgraf, per la qual cosa l'Ajuntament
podrà declarar la caducitat de les concessions de conformitat amb el que disposa l'art.
89 en relació amb l'art. 109.
4. Declarada la caducitat podran optar a l'adquisició de la concessió dels drets funeraris
d'aquestes sepultures, en preferència sobre les persones de la llista d'espera, aquelles
que acreditin haver tengut drets legítims sobre aquestes, però que no complien amb la
totalitat dels requisits de l'apartat 2. En el cas que hi hagi més d'una persona
interessada, podran adquirir la seva totalitat en proporció als drets que acreditin.
5. Quan es declari la caducitat es farà constar l'anterior possibilitat a la notificació a
l'interessat o interessada.
C. Modificar els articles 91, 108 i 138, els quals passaran a tenir la següent redacció:
Art. 91. Els drets funeraris perpetus sobre unitats d'enterrament revertiran a la corporació
de forma gratuïta, i sense dret a indemnització ni cap compensació, quan es produeixi la
renúncia de la persona titular o titulars.
Art. 108. La renúncia implica l'expressió de voluntat de la persona titular de cessar en
l'exercici dels seus drets funeraris, sense dret a indemnització o compensació, i aquests
drets retornaran a l'Ajuntament de forma gratuïta.
La renúncia no extingeix les responsabilitats en què haguessin incorregut la persona
titular o cotitulars.
En el cas de cotitularitat, la renúncia d'una de les persones titulars incrementarà el dret
de les persones titulars restants, llevat que expressament vulgui cedir la seva part a
l'Ajuntament.
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Art. 138. Les entitats asseguradores no podran transmetre el dret funerari perpetu sobre
unitats d'enterrament, però sí revertir a favor de l'Ajuntament els seus drets sobre la
totalitat o una part d'aquests, de forma gratuïta i sense dret a indemnització o
compensació.
SEGON. Exposar al públic aquesta modificació de l'Ordenança municipal pel termini de
trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler
d’anuncis.
TERCER. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà aprovada definitivament
la modificació de l'Ordenança, sense necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el
que disposa l’art. 102 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears 20/2006, de 15
de desembre, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113
de l’esmentada Llei.
INFORME JURÍDIC
Vists els preceptes legals que resulten d'aplicació, el secretari accidental de la
corporació emet informe jurídic favorable a la modificació de l'Ordenança de policia
sanitària i mortuòria que es proposa."
S'incorpora a la sala la Sra. Barceló.
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:
catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup
municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació es declara aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança
municipal del cementeri.
9. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PER A LA MILLORA DEL SISTEMA
D'ESCOLARITZACIÓ DEL MUNICIPI
Atès que aquesta moció 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 (20).
Els reunits consideren la Moció de tots els grups municipals de l'Ajuntament a favor de la
millora del sistema d'escolarització del municipi d'Inca, la qual transcrita textualment diu:
"Els darrers quinze anys ha arribat a Inca un gran contingent de població nouvinguda.
Aquest fet ha generat múltiples oportunitats de tot tipus i alhora ha suposat la necessitat
de superar nous reptes com la integració social, cultural i escolar dels infants.
En aquest període la població d'origen estranger s'ha quintuplicat amb la necessitat
urgent de dur a terme mesures per fer front a aquesta situació. En aquest sentit s'ha de
considerar que l'escola realitza un paper fonamental en la integració dels nous
ciutadans, independentment del seu lloc de naixement, origen, nacionalitat, credo, etc.;
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la convivència plural des dels primers nivells educatius millorarà substancialment
l'objectiu final consistent en optimitzar la integració de tots des de l'escola. Com a
conseqüència contribuirà també a la implicació social de les famílies als centres
educatius i a la participació en el marc del municipi d'Inca.
La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància ja el febrer del 2011 en el seu
quart informe sobre Espanya fa referència a la situació del país. Una de les principals
crítiques és l'irregular repartiment dels alumnes dels col·lectius més desfavorits, la qual
cosa dóna lloc a centres que superen fins i tot el 80 % d'alumnes estrangers. A Inca es
constata aquesta realitat així com la necessitat d'intervenció des del consens per revertir
les dades actuals.
I per això MANIFESTAM que:
- Donam suport a l'Acord per a la millora del Sistema d'Escolarització al municipi d'Inca
de 17 de desembre de 2015.
- Participarem d'una forma activa en aquelles mesures necessàries per assolir una
escolarització equilibrada de tot l'alumnat, sempre respectant al màxim la lliure elecció
de centres.
- Col·laborarem per tal que tots els centres sostinguts amb fons públics puguin participar
de les ajudes necessàries per respondre amb èxit a les mancances del conjunt del seu
alumnat.
- Participarem amb la Conselleria d'Educació i Universitat en el procés d'informació del
nou sistema d'escolarització.
- L'Ajuntament d'Inca en ple treballarà per vincular a tothom i cercar el màxim consens
possible en les propostes de millora del sistema d'Escolarització sempre encaminades
cap a un futur model social d'integració."
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal MÉS per
Inca, per a la millora del sistema d’escolarització del municipi.
10. MOCIONS URGENTS
No se'n presenten
11. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-dues
hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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