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PRESIDENT:
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORER:
Sr. Miquel Batle Vallori

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
(s'incorpora en el moment indicat a l'acta)
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. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

A la sala de sessions de la casa consistorial de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent les 19.45
hores del dia 26 de maig de 2016, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera convocatòria, amb
convocatòria prèvia a l’efecte, per tal de realitzar la
sessió extraordinària sota la Presidència del Sr.
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 (s'incorpora en el moment
indicat a l'acta), 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. Àngel García Bonafè, Sra. Maria
Francisca Barceló Truyol, Sr. Antelm Ferretjans
Llompart, Sr. Gori Ferrà Frau, Sra. Antonia Triguero
Salamanca.

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

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.

INTERVENTOR:
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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi ha el quòrum
legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.
El Sr. Secretari avança que en el punt núm. 13 s'ha produït una errada material en la transcripció de la Moció i
que allà a on diu “com a zona de prospeccions d'hidrocarburs” ha de dir “com a zona lliure de prospeccions
d'hidrocarburs”.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 D'ABRIL DE 2016
Vist que no hi ha cap observació a formular, l'Acta es declara aprovada per unanimitat (19).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 430 AL 528 DE 2016
Els assistents se'n donen per assabentats.
3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA NÚM. 453 I 494/29016, I NÚM.
23/2016 DE LA PRESIDÈNCIA DE L'IMAF, CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES, DE
CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART. 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS
Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 453 i 494/2016, i núm. 23/2016 de la Presidència de
l'IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l'art. 218 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, que transcrites textualment diuen:
“Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 26 de maig de 2016 de les resolucions de Batlia
contràries als esments efectuats.
L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix:
'
1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o
conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente
sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá
elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que
tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los
reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación local.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses a l'ordre del dia.

Número de Decret
2016000453
2016000494
Número de
Resolució
23/16

AJUNTAMENT
Data
Observació
22/04/2016
Factures
04/05/2016
Factures
IMAF

Documentació
(2 pàgines)
(2 pàgines)

Data

Observació

Documentació

19/04/2016

Factures

(2 pàgines)

”
Els assistents se'n donen per assabentats.
4. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES I
INGRESSOS, I ESTAT DE TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS
Es dóna compte de l'estat de liquidació del pressupost de despeses i ingressos, i estat de Tresoreria de
l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, que transcrit textualment diu:
“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, en compliment del que estableix l’article 207
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 i la Base 6ª de les Bases d’execució del pressupost per l’exercici de 2015; presenta i dóna
compte de l’estat d’execució del pressupost de despeses i ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms.
Relació de documents que es presenten:
•

Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a
31 de març de 2016.

•

Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a 31
de març de 2016.

•

Estat de Tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data 31 de març de 2016.”

Els assistents se'n donen per assabentats.
5. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE DE 2015
Es dóna compte del període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2015, que transcrit
textualment diu:
“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dóna compte de la comunicació realitzada al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre
de 2015, de conformitat amb l'Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de remissió d'informació previstes a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst a la disposició transitòria única del Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, on es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les administracions públiques.”
Els assistents se'n donen per assabentats.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 6/2016
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per a l'aprovació de la modificació de
crèdit núm. 6/2016, de data 20 de maig de 2016, el qual transcrit textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA. Expedient núm. 6/2016 de modificació de crèdits
amb la modalitat de transferència de crèdit, en el Pressupost de l’exercici 2016.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. Proposta pel Senyor Virgilio Moreno Sarrió, batle president d'aquesta corporació
municipal, per a la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2016 amb la modalitat de transferència
de crèdit en el Pressupost general de l'exercici de 2016.
Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos, l’estat de despeses del Pressupost de les entitats locals pot
modificar-se, entre altres causes, per transferència de crèdits, que consisteix a modificar el Pressupost de
despeses sense alterar-ne la quantia total, imputant l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica._
Considerant que els articles 179.1 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 (TRLRHL), i 40.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes Locals, en matèria de pressupostos estableixen que les entitats locals regularan a les Bases
d’execució del Pressupost el règim de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per
autoritzar-les.
Considerant que de conformitat amb allò previst a la base núm. 12 de les Bases d’execució del Pressupost
municipal correspon a la Junta de Govern la competència per aprovar les transferències de crèdits quan
afectin les mateixes àrees de despesa._
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals –TRLRHL–, i
41 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Per tot això, i en virtut d’allò disposat a la base d’execució del Pressupost municipal núm. 12, en concordança
amb els articles 179.1 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 –TRLRHL–, 40.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes Locals,
en matèria de pressupostos i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 19 de maig
de 2016, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2016 en el vigent pressupost per
transferència de crèdit, amb el següent detall:
Baixes en aplicacions de despeses
Partida
920.22761

Descripció
Administració general.
Ordinari no inventariable.

Crèdit inicial

Import de
modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

125.000,00

31.371,78

93.789,04

TOTAL

125.000,00

31.371,78

93.789,04

Altes en el Pressupost de despeses
Partida

Descripció

Crèdit
inicial

Import de
modificació (€)

Crèdit
definitiu (€)

151.120
00

Urbanisme: planejament, gestió, execució i
disciplina urbanística. Retribucions bàsiques A1.

44.472,66

9.903,38

54.376,04

151.121
00

Urbanisme: planejament, gestió, execució i
disciplina urbanística. Complement de destí.

97.092,52

5.044,38

102.136,90

151.121
01

Urbanisme: planejament, gestió, execució i
disciplina urbanística. Complement específic.

167.690,8
1

9.902,10

177.592,91

151.121
03

Urbanisme: planejament, gestió, execució i
disciplina urbanística. Altres complements.

18.795,82

1.015,44

19.811,26

151.160
00

Urbanisme: planejament, gestió, execució i
disciplina urbanística. Seguretat Social.

142.785,9
4

5.506,68

148.292,62

470.837,7
5

31.371,78

502.209,53

TOTAL

SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva publicació, tot posant a disposició del
públic la documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es formulin, que
es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no se'n presentin, l'acord inicial s'elevarà automàticament a
definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, se'n remetrà còpia a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.”
Els reunits acorden el debat dels punts núm. 6 i 9 de manera conjunta.
Durant la segona intervenció del Sr. Jerez, s'incorpora a la sessió el Sr. Torres.
Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a
favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents
d'Inca i el grup municipal de 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 de la modificació de crèdit núm. 6/2016.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 7/2016
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar la modificació de crèdit
núm. 7/2016, de data 20 de maig de 2016, el qual transcrit textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA. Expedient núm. 7/2016 de modificació de crèdits
amb la modalitat de transferència de crèdit, en el Pressupost de l’exercici 2016.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. Proposta de la Sra. Alice Weber, regidora d'Educació, Formació i Ocupació i de
l'Organisme Autònom Llar d'Infants d'aquesta Corporació Municipal, per a la incoació de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 7/2016 amb la modalitat de crèdit extraordinari en el Pressupost general de
l'exercici de 2016.
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –TRLRHL–, quan hagi de realitzar-se alguna despesa
que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui
insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció
als mateixos tràmits i requisits sobre informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de
conformitat amb allò establert a l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies hàbils,
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin
pertinents.
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple que acordarà, al
mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva
modalitat de crèdit extraordinari.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Per tot això, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 19 de maig de 2016, es
proposa a l'Ajuntament en Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2016 en el vigent pressupost per
crèdit extraordinari, amb el següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
Partida
241.213
00
241.220
01
241.221
03
241.221
04
241.221
10
241.222
00

Descripció
Foment de l'ocupació. Maquinària
instal·lacions tècniques i utillatge.
Foment de l'ocupació. Ordinari no
inventariable.
Foment de l'ocupació. Combustible i
carburants.
Foment de l'ocupació. Vestuari.
Foment de l'ocupació. Productes de neteja i
condicionament.
Foment de l'ocupació. Serveis de
telecomunicacions.

Crèdit
inicial

Import de
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

241.226
99
241.626
04
241.623
01

Foment de l'ocupació. Despeses diverses de
funcionament.
Foment de l'ocupació. Adquisició ordinadors
i impressores.
Foment de l'ocupació. Inv. Nova en
maquinària. Instal·lacions i utillatge.

TOTAL

4.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

9.500,00

9.500,00

30,000,00

30.000,00

Altes en el pressupost d'ingressos
Partida

Descripció

87000

Romanent de
Tresoreria
despeses generals

TOTAL

Crèdit inicial

Import de
modificació (€)
30.000,00

Crèdit definitiu (€)

30.000,00

30.000,00

30.000,00

SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva publicació, tot posant a disposició del públic
la documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació i
presentar reclamacions davant el Ple de la corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es formulin, que es
resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, se'n remetrà còpia a l'Administració
de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.”
Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a
favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents
d'Inca i el grup municipal de 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 aprovar la
modificació de crèdit núm. 7/2016.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER A L'APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 DE L'IMAF I MODIFICACIÓ DE LES SEVES BASES
D'EXECUCIÓ
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per a l'aprovació de la modificació de
crèdit núm. 2 de l'IMAF i modificació de les seves bases d'execució, de data 23 de maig de 2016, el qual
transcrit textualment diu:
“DICTAMEN DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. Expedient núm. 2/2016 de modificació de crèdits amb la
modalitat de suplements de crèdit, en el Pressupost de l’exercici 2016 i modificació de les Bases d'execució.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. Proposta pel Senyor Virgilio Moreno Sarrió, president de l'IMAF, d'aquesta
corporació municipal, per a la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2016 amb la modalitat de
suplement de crèdit en el Pressupost general de l'exercici de 2016.
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –TRLRHL–, quan hagi de realitzar-se alguna despesa

que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui
insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la corporació, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció
als mateixos tràmits i requisits sobre informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de
conformitat amb allò establert a l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies hàbils,
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin
pertinents.
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple que acordarà, al
mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva
modalitat de suplement de crèdit.
Atès que mitjançant la modificació de crèdit s'inclou una subvenció nominativa en les bases d'execució del
Pressupost 2016.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Per tot això, es proposa a l'Ajuntament en ple, vist el dictamen del Consell d'Administració de l'IMAF de data 23
de maig de 2016, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2016 en el vigent pressupost per
suplement de crèdit, amb el següent detall:
Baixes en aplicacions de despeses_
Partida
341.48901

Descripció

Import de
modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

Subvencions clubs esportius 153.100,0
locals.
0

89.000,00

64.100,00

153.100,0
0

89.000,00

64.100,00

TOTAL

Crèdit
inicial

Altes en el pressupost de despeses
Partida

Descripció

Crèdit
inicial

Import de
modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

341.7801

Promoció i foment de l'esport.
Subvenció de capital Club
Esportiu Constància.

10,00

89.000,00

89.010,00

10,00

89.000,00

89.010,00

TOTAL

SEGON. Aprovar inicialment les Bases d'execució del Pressupost amb el següent detall:
'BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ORDINARI CORRESPONENTS A L'EXERCICI DEL 2016 DE
L'ORGANISM9E AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D'ACTIVITAT FÍSICA D’INCA (en endavant OA IMAF
INCA)
BASES O ARTICULATS PER A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.
BASE 1ª. Dins el Pressupost d'Organisme Autònom IMAF a l'Estat de despeses hi ha crèdits per un import
total que es finançaran amb els drets econòmics a liquidar durant l'exercici previst a l'estat d'ingressos que
ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS SETANTA-CINC MIL CINQUANTA-CINC AMB DINOU
CÈNTIMS (1.375.055,19 €). En conseqüència, no presenten dèficit inicial, d'acord amb el que disposen els
preceptes legals vigents.
BASE 2ª. DEL PRESSUPOST
A)

Els crèdits per a les despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual
hagin estat autoritzades en el Pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades.

B)

Als efectes previstos al paràgraf anterior, en compliment del que estableix l'article 172.2 de l'RDL
2/2004 TR de la Llei reguladora de les hisendes locals en relació amb l'article 28 i 29 de l'RD
500/1990, de 20 d'abril, s'estableix el CAPÍTOL com a nivell de vinculació jurídica, quant a la
classificació econòmica, dels crèdits que integren els capítols de l'I al IX inclusiu.

C)

Pel que fa a la classificació per programes, s'estableix l'àrea de despesa en tot allò que afecti
qualsevol dels capítols que formen la classificació econòmica.

BASE 3ª. DE L'EXECUCIÓ
α) En un mateix acte administratiu es recolliran les fases d'autorització, disposició i ordenació (ADO),
que serà aprovat pel Consell d'Administració d'acord amb les funcions establertes a l'article 16 dels
Estatuts de l'Organisme Autònom IMAF.
β) No es podran acumular en un únic acte les tres fases als casos en què sigui necessari un expedient
de contractació, i en tots els casos de compra de béns d'immobilitzat o d'inversió.
En aquests supòsits serà necessari aprovar la fase AD, per la qual serà competent el Consell d’Administració
de l'Organisme Autònom de conformitat amb el que regula els articles 4 i 16 dels seus Estatuts que regulen el
seu propi funcionament.
χ) El límit descrit en l'apartat anterior no serà d'aplicació, als subministraments descrits, en els
conceptes 221 del capítol II de la classificació econòmica. En aquells casos, no serà necessari
l'expedient de contractació i l'òrgan competent per a l'aprovació de la fase ADO serà el Consell
d'Administració. Així mateix, seran acumulables les despeses descrites a la base 19a de l'Ajuntament
d'Inca, i la seva aprovació serà també del Consell d'Administració.
BASE 4ª. Correspondrà al president del Consell d’Administració, i en el seu cas al vicepresident, l’ordenació
dels pagaments segons les normes d'execució del pressupost.
BASE 5ª. PAGAMENT DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
Per a l'abonament de les factures per serveis prestats o subministrament de materials i efectes, es regiran per
les següents normes: No serà reconegut cap servei prestat sense l'aprovació de la despesa, per l'òrgan
corresponent. Així mateix, el subministrament de materials o efectes només es procedirà quan s'hagi aprovat
la despesa per l'òrgan corresponent i justificat la recepció del material o efectes pel Tècnic d’esports de
l’Ajuntament, adscrit a l'Imaf, que subscriurà la següent diligència a la factura: “Material/servei rebut i el
vistiplau”. Caldrà que en doni la seva conformitat el Regidor Delegat”.
BASE 6ª. SUBVENCIONS NOMINATIVES

DENOMINACIÓ DEL CLUB

OBJECTE

IMPORT

Club Esportiu Constància
(CIF G07251598)

Subvencionar el potencial dèficit
produït per les despeses ordinàries
de l'activitat.

30.000,00

Club Juventud Constancia
(CIF: G57829806)

Subvencionar el dèficit produït per
les despeses ordinàries de
l'activitat.

60.000,00

Club Esportiu Constància
(CIF G07251598)

Subvencionar obres en els terrenys
dels quals fa ús el Club.

89.010,00

Total
La documentació a presentar així com la justificació i el pagament es regularà mitjançant un conveni.
BASE 7ª. INGRESSOS
L’obligació de contribuir neix quan s’inicia la prestació del servei, tanmateix d'acord amb el número 1 de
l’article 46 de l'RDL 2/2004 del TR de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exigirà el dipòsit previ, que
es farà efectiu en el moment de sol·licitar la prestació del servei.
BASE 8ª
Els ingressos del pressupost es realitzaran:
a) Ingressos per a assistència a activitats i/o programes esportius:
FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ: a partir del 23 de setembre en horari d'atenció a l'usuari ( de dl. a dv.
de 9 a 14 h). Caldrà emplenar el full d’inscripció, que us facilitarà l’IMAF de l’Ajuntament d’Inca. Perquè la
inscripció sigui efectiva, un cop emplenat aquest full d’inscripció, només caldrà abonar l’import corresponent.
Si no ho feu en el termini indicat, l’organització entendrà que renunciau a la plaça, sense dret a fer-hi cap
reclamació. Per a pagaments en línia o per transferència/ingrés bancari, heu de dipositar el corresponent
justificant bancari a l’oficina de l’IMAF abans de les 14 h de la data indicada per l'organització.
RESERVA DE PLACES (només per a usuaris antics inscrits al curs 2015/16): telefònicament i en horari
d'oficina al núm. de tel. 971 504 216 / 971 883 079. A continuació i abans del 15 d'octubre, caldrà abonar
l’import corresponent. Si no ho feu en el termini indicat, l’organització entendrà que renunciau a la plaça,
sense dret a fer-hi cap reclamació.
COBRAMENT: els usuaris inscrits pagaran el total del preu de l'activitat, mitjançant ingrés directe o
transferència al compte corrent de l’OA IMAF, targeta de crèdit o bé pagament en metàl·lic, en dos
ajornaments:
•

50 % al mes d'octubre, que correspondrà als 4 primers mesos de curs (octubre-gener).

•

50 % al mes de febrer, que correspondrà als 4 mesos restants (febrer-maig).

BAIXES I DEVOLUCIONS: si per motius aliens a l’OA IMAF, o bé per lesió o malaltia justificada, la persona
usuària inscrita es volgués donar de baixa, es tornarà el preu públic cobrat i es reintegraran les quotes
corresponents al període de temps gaudit del curset o activitat fins al moment de la petició. Tota fracció de
mes es cobrarà com a mes complet. La devolució del preu públic implica la pèrdua de la plaça. La quota
d'inscripció i d'assegurança no són retornables. Les devolucions es tramitaran de la forma habitual, amb la
sol·licitud prèvia de la persona interessada.
ALTRES QÜESTIONS: en qualsevol moment, l’IMAF podrà modificar els termes d’aquestes activitats. En cas
de no arribar als mínims de matriculació establerts en el programa, l’IMAF podrà procedir a la seva anul·lació.
És imprescindible l'ús de roba i calçat esportiu per poder realitzar l'activitat.

b) Ingressos per a la utilització d'instal·lacions esportives municipals o d’altres instal·lacions gestionades per
l’IMAF:
Cobrament i devolucions
La recaptació de les tarifes la realitzarà l'IMAF, mitjançant el seu propi personal adscrit a cada instal·lació o bé
pel concessionari del bar del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.
Com a norma general resta prohibit el cobrament per l'entrada i assistència a qualsevol competició i/o
espectacle que tinguin lloc en qualsevol IEM, no obstant això els clubs i altres entitats ho podran fer si
compten amb el consentiment i el vistiplau de la direcció de l'IMAF.
Les quotes que per qualsevol causa no s’hagin ingressat s’han d’exigir per la via de constrenyiment en la
forma prescrita pel Reglament general de recaptació i per les normes que el complementin o el substitueixin.
Pel que fa referència a la forma de reservar els espais esportius municipals objecte d’aquesta ordenança, es
tindrà en compte el Reglament d’ús d’instal·lacions esportives municipals aprovat pel Ple de data 5 d’octubre
de 1995.
DISPOSICIÓ FINAL. Per al que no estigui previst, s’aplicarà subsidiàriament les bases del Pressupost ordinari
de l'Ajuntament d'Inca. Per a la resolució dels dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les presents bases,
caldrà ajustar-se al que resolgui l'Organisme Autònom del servei, amb informe previ de la Intervenció
municipal.'
TERCER. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva publicació, tot posant a disposició del
públic la documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la corporació.
QUART. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es formulin, que
es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord inicial s'elevarà automàticament a
definitiu.
CINQUÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà còpia a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.”
El grup municipal del Partit Popular sol·licita que consti en acta la transcripció literal del debat.
El Sr. Ferrà explica que es tracta d'una modificació de crèdit per poder donar una subvenció per invertir en la
millora o la ressembra de la gespa del camp del Constància. Informa que la setmana passada va entrar
l'acord al qual havien arribat els propietaris amb el Club per cedir l'ús de les instal·lacions per vint anys, la qual
cosa ha desencadenat el procés per poder fer inversions en aquestes instal·lacions, ja sigui tant en el camp
del Constància com en el camp del Sallista.
El Sr. Aguilar demana que aquest punt consti íntegrament en acta, tant per la gravetat dels fets que es tracten
com les possibles repercussions que pugui comportar. Comenta que quan estaven a l'altra banda eren
experts en les formes, no només en els fets, i considera que ara les formes han fallat; se'ls convoca
urgentment per a un patronat urgent de l'IMAF, i ara s'assabenten que hi ha aquesta modificació de crèdit, tres
dies abans del Ple se'ls dóna tota aquesta documentació. Demana si hi ha tanta urgència o si és un tema
extraordinari. Ell creu que no, i més quan es tracta de subvencionar amb 89.000 euros obres en el camp del
Constància, camp que com ja saben du més d'un any inservible. Creuen que el problema no se soluciona
d'avui per demà quan la temporada futbolística ja acaba i la sembra de la gespa començarà per l'agost o
setembre. A dia d'avui no tenen coneixement si es tramitarà aquesta subvenció via conveni, si hi ha conveni o
no, si es farà mitjançant subvenció directa, amb justificació prèvia de despeses. No tenen cap tipus
d'informació sobre aquesta actuació, no tenen pressupost, ni projectes, ni res de res. Demana si es recorden

d'aquelles modificacions amb números redons i informes, i projectes i pressuposts, una subvenció 89.000
euros exactes. Recorda que deien que la ressembra serien 89.000 euros exactes, justs, no han vist els
pressuposts. Però, a més, han sabut que es tracta d'arreglar el camp amb una plantació de gespa natural, i no
artificial, cosa que també els ha estranyat. Indica que la gespa artificial va ser el primer motiu al·legat pels
representants municipals a la Junta de Propietaris del passat mes de setembre o octubre. Demana si no
recorden el que deien de la necessitat de posar gespa artificial en aquest camp perquè es pogués utilitzar
pels equips base del Club, i així els pares i els nins no haurien de traslladar-se al Poliesportiu Mateu Cañellas,
sinó que es podria centralitzar tot en el camp del Constància. Repeteix que d'aquesta manera els pares no
haurien d'anar a hores intempestives a deixar un nin allà i recollir-ne un altre aquí, recorda que això és el que
es va dir. Es posarà gespa artificial perquè així podrà utilitzar el camp l'equip base. Entenen que, si es posa
gespa natural, l'equip base l'utilitzarà poc. Un dels motius que varen donar era que ho feien no tant per l'equip
principal de Tercera o Segona, sinó per l'esport base. Amb el camp de gespa natural pel que s'han informat es
podrà entrenar una o dues vegades entre setmana si no plou i jugar dissabte o diumenge, però, si s'utilitza
tant com es volia, es convertirà en un patatar en tres dies. Conclou que aquest motiu va ser un dels principals
que ell va escoltar per fomentar que els propietaris donassin el vistiplau a un nou usdefruit, però que els fets
són contraris.
El Sr. García li pregunta si sap què és un usdefruit.
El Sr. Aguilar contesta que ell sap què és un usdefruit, i sap el que és un ús i una cessió, i ús i habitació
també. Li diu que, si té bec d'ànec, ploma d'ànec, camina, neda i claca com un ànec, és un ànec. A més,
comenta que fa un mes que han aprovat una Ordenança general de subvencions, que és molt recent, creu
que encara està a la fotocopiadora o al butlletí, i se la boten “a la torera”. Totes s'han de fer amb procediment
de concurs i s'ho boten “a la torera”; expressa que ve bé el terme torera ja que tornen a ser taurins, aquest
dissabte torna a haver-hi correguda de bous i estan d'enhorabona. Es demana on són les bases i la
convocatòria pública que pregonaven en aquesta mateixa sala per a la dita subvenció. Per altra banda,
demana on són la convocatòria i bases per a les subvencions de la resta d'entitats esportives, ja que creu que
a hores d'ara encara no han sortit. La pregunta és si també s'augmentaran les subvencions a la resta
d'entitats esportives. Aclareix que això darrer no ho diu el grup municipal del PSIB-PSOE, sinó que els altres
ho deien en el Ple de maig de 2013 quan aplicaren una pujada de 30.000 euros de subvenció al Constància.
Demana si es recorden del que deien de la subvenció de la natació sincronitzada del bàsquet, perquè això no
ho veuen. Afirma que els fets no els donen la raó, i ni tan sols s'han convocat les subvencions a la resta
d'entitats esportives, tot i que la temporada 2015-16 esportiva ja estan finalitzant i les referides entitats estan
esperant aquests doblers per poder fer front a les seves despeses. Pregunta si 'ampliaran o la reduiran, ja que
veuen que la partida de subvencions es redueix de 153.100 a 64.000 euros; però, a més, hi ha una altra
modificació que també va a Ple que la redueix en 10.000 euros. Per tant, seran 54.000 euros per a la resta
d'entitats esportives de la ciutat i 179.000 euros per al Constància. Considera que aquest fet ni és just per a la
resta d'entitats ni per al Constància, perquè acapara quasi la totalitat de les subvencions esportives i l'enfronta
a la resta d'entitats esportives d'Inca, no perquè no s'ho mereixi, sinó perquè no està bé que el posin en
aquesta situació que de cara a la resta d'entitats sembli que se'n du quasi el 80 % de subvencions.
Quant al Ple del passat març de 2015, el Sr. Aguilar continua explicant que ells duien 600.000 euros, 400.000
per al camp del Constància i més de 200.000 per als vestuaris i grades, però que eren d'inversions i no de
subvencions. Recorda que els varen amenaçar de dur-los a Fiscalia, atès que el Constància no tenia drets
legals sobre els terrenys. Fins a la data la situació del Constància sobre els terrenys era en precari i
l'Ajuntament havia actuat sobre els terrenys com si fossin propis, ja que n'és copropietari amb més de 150
accions. A pesar de tot això i vist l'informe del Sr. Secretari, exposa que es varen veure en l'obligació de deixar
el punt damunt la taula per dictaminar aquell mateix dia que perquè el Constància tornàs a tenir algun dret
sobre els terrenys requeriria la unanimitat dels propietaris, cosa que ja sabien que era impossible, atès que
s'havia intentat en altres ocasions. Comenta que justament a l'assemblea d'aquesta junta de propietaris es
varen assabentar que l'any 2011 es va dur a terme una altra assemblea a la qual sí va assistir el Sr. Secretari,
a la qual es va acabar sense acord perquè no hi havia unanimitat; és a dir, l'intent d'arribar a un acord sí que
es va dur a terme l'any 2011, cosa que no sabia a la data de 2015 perquè, si no, ho hagués recordat, i el 2011

ja es va intentar aquest acord. Si la seva actitud d'aquell dia hagués estat una altra en aquell Ple, si no
hagués estat de mires curtes de cara a properes eleccions, els membres del Club ara estarien gaudint de les
tres inversions i de totes aquestes instal·lacions, s'haurien executat en el seu mandat; no diu ja d'inaugurar o
no, allò que afirma és que les instal·lacions estarien fetes i n'estarien gaudint. Com s'ha fet molts anys
passats, moltes inversions passades s'havien tramitat de la mateixa manera i ningú no hi havia posat
entrebancs, i de fet, segueixen estant fetes. Ningú va amenaçar d'anar a Fiscalia, les inversions es varen
realitzar com si fossin en terreny propi, que és el que ells assumien, que el terreny era seu perquè al final
ningú se'n feia càrrec, i l'Ajuntament havia realitzat les inversions i, el que és millor, els nins en gaudien, els
nins, no ells.
El Sr. Aguilar assenyala que fa uns mesos, per esbucar un edifici del bar i vestuaris, varen haver d'al·legar
motius de seguretat per poder enderrocar-los, i ja en aquell Ple varen advertir de quina seria la seva posició al
respecte. Varen haver d'elaborar un informe tècnic per dir que hi havia problemes de seguretat, els quals
veuen que també hi ha a altres edificis i en què no s'està actuant de la mateixa manera, com en façanes
públiques amb perill de despreniment, amb ordre d'actuacions als propietaris per tal que actuïn. Reitera que
no s'està actuant de la mateixa manera que es va actuar, quan pot caure alguna cornisa i ferir algú. Per a ells,
tenir disponibilitat sobre els terrenys requereix l'acord unànime de tots els seus propietaris de tot, cosa que no
hi ha ni hi haurà.
El Sr. Aguilar expressa que a la data del dia del Ple no li han donat l'acord firmat amb la Junta de Propietaris,
varen sortir unes fotos que s'estava firmant un document, no saben quin, els hi haurien d'haver donat abans
del Ple, però no el tenen i no saben el que és. Per tant, desconeixen quin negoci jurídic han realitzat. També
saben a ciència certa que molts propietaris se n'han assabentat per la premsa i no estan gens contents.
Tenen l'acta de la Junta, però, quant a allò que varen firmar l'altre dia, no sap què és.
El Sr. García explica que aquest document era l'acta.
El Sr. Batle comenta que se'ls ha enviat per correu electrònic.
El Sr. Aguilar segueix dient que en aquella Junta de Propietaris hi va haver 46 títols o propietaris que varen
votar en contra, a favor 252, i uns 150 propietaris no varen comparèixer. D'aquests 252, s'ha de dir que 168,
és a dir, la immensa majoria, corresponen a l'Ajuntament. A dia d'avui tampoc tenen constància de qui va anar
a la Junta en representació de l'Ajuntament, qui representava aquests 168 títols, si el Sr. Batle o el tinent de
batle. Demana si hi ha algun acord per disposar d'aquests 150 títols de propietat per elaborar un document de
cessió o usdefruit dels dits títols de propietat, de Junta de Govern o de Ple.
El Sr. Batle contesta que són de l'IMAF.
El Sr. García pregunta si es refereix al dret de votació.
El Sr. Aguilar nega que es refereixi al dret de votació i afirma que es refereix al dret de disposició d'aquests
150 títols, que és cessió o usdefruit; és a dir, està demanant el document en el qual s'autoritza a cedir aquests
títols, així de senzill. Pregunta per quin acord de Junta de Govern, de Patronat de l'IMAF, de Ple..., ja que
desconeix qui té la capacitat per atorgar aquesta autorització, es va donar permís per dur a terme aquest
negoci jurídic. Que ell sàpiga, a qualsevol negoci jurídic per a l'arrendament o la cessió d'un local hi ha
d'haver un acord firmat pel secretari i una autorització expressa. Però no l'han vist, i per això ho demanen. No
diu que no hi sigui, sinó que no l'han vist, ni se'ls ha facilitat. Per a ells, aquell dia va quedar molt clar que
l'article 7 de la constitució de la comunitat de propietaris del Club del camp diu “que la enajenación global de
la cosa común, la concesión sobre ella de nuevos usufructos, entidades distintas a las actuales, o aún las
mismas después de haberse extinguido el derecho sin previa pròrroga, no podrán realizarse sin
consentimiento unánime de los comuneros”. Per tant, es requereix la unanimitat total dels propietaris per
poder concedir un usdefruit. Ho poden dir com vulguin, però és un usdefruit. Voldria fer un parell de preguntes
al Sr. Secretari per tal que els digui in voce si segueix informant el mateix que va fer el Ple de març de l'any
passat que per a qualsevol cessió de dret sobre els terrenys del Constància es necessita la unanimitat dels
propietaris i si hi ha algun títol o mandat jurídic que autoritza el Sr. Batle a disposar dels títols que són

propietat de l'Ajuntament. Sol·liciten aquests dos informes i anuncia que en funció d'ells actuaran.
El Sr. Secretari contesta que en principi s'ha de dir que en aquell Ple es va aconsellar, per part del Sr. Batle en
aquells moments, cercar una solució jurídica al tema. En aquells moments hi havia l'art. 7 efectivament de
l'usdefruit, però és cert que dins l'escriptura hi ha certes contradiccions. Concretament l'art. 4 parla de la
possibilitat de poder establir drets reals sobre el camp sense la necessitat d'unanimitat. Explica que el
contracte d'usdefruit duia 20 anys prorrogat tàcitament. Així, hi ha la discussió aquí també de veure si
l'usdefruit estava vigent o no i, per tant, si era possible acollir-se a l'art. 4 o s'havien d'acollir a l'art. 7, que
exigia la unanimitat. Són dues teories jurídiques diferents, efectivament en aquell moment va creure –a més,
és el que apareix primerament amb una primera lectura de l'escriptura– que era necessària una unanimitat
dels propietaris per constituir un usdefruit. Però després quan llegeixen l'art. 4 les coses van canviant i,
seguint un poc el mandat d'aquell Ple d'intentar cercar una solució, varen arribar a la conclusió que a través
de l'art. 4 sense necessitat d'una unanimitat es podria plantejar aquesta cessió. De fet, demostra que, a part
que es va aprovar, tampoc ha estat impugnat, i des del punt de vista municipal, que és aquí a on ara es
troben, existeix la disponibilitat dels terrenys que aquell dia de fa un any i escaig no existia; hi ha una cessió
de 20 anys, la qual cosa permet realitzar les inversions i poder donar la subvenció. Per tant, entén que vist
així es pot mantenir que:
Primer. El Constància té disponibilitat dels terrenys i sobre la base d'aquesta disponibilitat l'Ajuntament li pot
concedir una subvenció.
Segon. L'escriptura pública de constitució té certes contradiccions que permeten aquest joc interpretatiu.
Tercer. L'IMAF va acordar delegar en el batle la votació i acordar o votar a favor d'un acord d'aquestes
característiques.
El Sr. García rectifica el Sr. Secretari i li diu que, si no ho recorda malament, era delegar en el president de
l'IMAF.
El Sr. Secretari i el Sr. Batle confirmen que era delegar en el president de l'IMAF, que en aquest cas és el Sr.
Batle.
El Sr. Secretari continua explicant que per a ell simplement es tracta d'una qüestió d'interpretacions jurídiques
i vol insistir que en aquell Ple el que es veia a primera vista era això, però que després, analitzada l'escriptura,
existeix aquesta interpretació jurídica i seguint el mandat precisament d'aquell Ple s'està intentant o s'ha
intentat donar-li una solució.
El Sr. Ferrà comenta que no sap per a on ha de començar, ja que ha estat molt llarg. Intentarà fer un poc
d'història del que ha passat des que varen començar. Sabien que el tema de tenir el Camp Nou tancat era una
situació que, si la poguessin comparar amb el Teatre Principal d'Inca, seria com que és a la cultura el mateix
que el Camp Nou a l'esport. Considera que és un símbol a Inca que sigui herba natural. Per posar números a
aquestes coses, com bé ha dit el Sr. Aguilar, el grup municipal del Partit Popular l'any passat va posar un
camp de gespa artificial que costava 400.000 euros. També vol dir que ha estat fent molta feina enguany i que
saben que aquests 400.000 euros es desglossen en dues partides: 200.000 euros són per fer la base prèvia,
que és un asfaltatge, un aglomerat o un formigonat, i 200.000 euros són la col·locació del que és el paviment
de la manta o la gespa artificial. Aquesta s'estima que té una vida útil de 10 anys, la qual cosa vol dir que cada
10 anys, que és el que passarà en el camp del Sallista aviat, que ja en fa 11, s'ha de substituir perquè ja no té
les característiques apropiades per poder jugar a futbol al nivell que tots desitgen. Això significa que per tenir
herba artificial, si saben que val 200.000 euros, canviar la part verda dividit entre 10 són 20.000 euros cada
any. Considera que és un fet que no poden passar per alt, són 20.000 euros cada any mantenir el camp
d'herba artificial. Comenta que és cert que el camp d'herba natural també té un manteniment, s'han posat en
contacte amb la gent de sa Pobla que diuen que el manteniment del seu camp més o manco són uns 15.000
euros cada any. Això vol dir que s'estalvien encara 5.000 euros cada any sembrant l'herba natural. Per altra
banda, afegeix que té altres al·licients. Varen mirar una segona opció que era no posar herba artificial, sinó
herba natural, però el sistema modern és posar tepes, que són uns rotlles de gespa, el que fan als camps de

Primera Divisió. Era un sistema molt ràpid que permetria, 15 dies abans de començar la temporada o de
començar a jugar, instal·lar una herba natural nova. Exposa que segueix essent un sistema molt car, amb un
cost de 200.000 euros, i que han optat pel sistema més econòmic, que tenen valorat aproximadament en uns
60.000 euros, però és el més lent perquè significa sembrar amb llavor. Però això, preveien haver de tenir
aquesta urgència, perquè es varen posar per feina amb molta antelació, per no haver d'arribar a hores d'ara
amb aquestes urgències. Però, per diversos motius, pel que sigui, no els han duit aquest acord entre
propietaris i Club fins a la setmana passada, i volen arribar amb el sistema econòmic perquè el setembre el
Club pugui jugar a l'herba natural. D'aquesta manera, com deia el Sr. Aguilar, allò el que faran serà treure el
primer equip i algun equip més sèniors i juvenils els trauran del camp del Sallista i els duran al camp del
Constància, perquè entenen que aquesta herba natural de més bona qualitat que posaran ara permetrà el seu
ús més intensiu que el que tenia abans, perquè renovaran el substrat de baix, intentaran que sigui molt més
drenant. Això farà que la gent ja no hagi d'anar al Poliesportiu Mateu Cañellas perquè hi haurà més nins que
podran jugar al camp del Sallista, cosa que farà que els del rugbi puguin entrenar tranquil·lament al camp del
Mateu Cañellas.
Per altra banda, el Sr. Ferrà continua explicant que el que sí que no els podrà dir a la cara el Sr. Aguilar és
que no hagin intentat fer-ho tot d'una que han pogut, no han esperat al darrer moment, l'han fet al més aviat
que han pogut. Hi ha un poc d'urgència pel que diu, perquè, si volen que en el setembre puguin jugar al camp
d'herba i volen que els surti el més barat possible, ho han de fer pràcticament ja, com aquell que diu, com
abans millor. Comenta que és cert que falta una cosa, l'acord entre el Club i l'Ajuntament, per a aquestes
inversions, de la qual cosa no ha de passar pena perquè els posaran al corrent de totes les negociacions que
hi pugui haver i els podran fer també partícips, si ho volen, d'aquest conveni entre l'Ajuntament i el Club per
poder dur a terme dita ressembra. Li han demanat si havien de dur un projecte, però no n'han de dur cap
perquè no posen una palada de res, l'única cosa que fan és tornar a sembrar l'herba i arreglar el motor que
estava espatllat perquè es pugui regar. Repeteix que és tot allò que fan, no han de mester projecte perquè no
fan res, només tornen a l'estat original el camp.
Per saber exactament l'actuació que han de dur a terme, el Sr. Ferrà explica que dependrà un poc de com es
trobin el camp al cap d'un any, cosa que no saben; no saben com haurà afectat exactament al camp al cap
d'un any i mig de no poder-lo emprar, però ho sabran a mesura que hi vagin fent feina.
El Sr. Torres diu que comparteixen al 100 % el que ha dit el Sr. Ferrà, que no discuteixen això, que quant al
que ha dit el Sr. Ferrà té tota la raó, que el seu plantejament era el seu, però que avui aquí discuteixen una
altra cosa molt simple, més fàcil. Demana si això que duen a aprovació avui és legal, així de simple. No
discuteixen res més, la feina, el camp, els al·lots... hi estan 100 % d'acord, estan amb ells; era el que ells
volien fer i no varen poder fer-ho perquè els varen dir que era il·legal, i per això consta en acta i torna a
demanar que se li entregui la transcripció certificada pel Sr. Batle i pel Sr. Secretari del Ple del mes de març.
Comenta que a data d'avui fa un mes que ho han demanat, que avui se li ha dit que estava transcrit, però que
no estava certificat. Demanen la còpia certificada del Sr. Secretari i del Sr. President de la corporació.
Evidentment això és el problema que tenen avui, no es tracta d'entrar a valorar si el que volen fer és bo o no,
és clar que ho és, i ho diuen ells també, i és necessari, evidentment, però el que està clar és que, si no es
podia arreglar fa un any, no es pot arreglar avui. Es remet als fets, com molt bé han dit a l'assemblea tots els
propietaris sempre parlen d'usdefruit, tots, els que hi intervenen per bé i els que hi intervenen per malament;
consta en acta, tots parlen d'usdefruit. A més, com ha demanat molt bé el Sr. Aguilar, en representació de qui
anava el regidor Sr. García, perquè és qui va presentar la proposta per escrit. O sigui, no neix la proposta de
sessió document de cessió d'ús dels propietaris, sinó del Sr. García, que en aquella assemblea fa una
proposta que ja du per escrit, que queda en acta, que a més diu: "para la concesión de un nuevo uso o
usufructo"; això ho posa l'acta, no ho diu ell, i evidentment aquí queda clar que els propietaris pensen que
renoven l'usdefruit. De fet, n'hi ha molts que no hi estan d'acord, el Sr. García diu que 46 propietaris més 150
que no hi són són molts... perquè la llei és molt clara, i el Sr. García ho sap més que ningú, la Llei de
propietat, el Codi civil, la Llei de la propietat mancomunada, està clar, necessiten la unanimitat. El Sr.
Secretari ha dit avui que ho ha mirat i que a l'article 4 li pot donar una altra interpretació. Exposa que hi estan
d'acord, que respectaran el que diu el Sr. Secretari, però que allò que està clar és que l'assemblea, el

document que avui els han presentat, deixen ben clar que els propietaris pensen que cedeixen un usdefruit
per 20 anys. A més, per molt que diguin que no, queda reflectit a l'acta diferents vegades, perquè l'Ajuntament
en un període de menys de dos anys compri els títols de copropietat: "el Sr. Alcalde manifiesta públicamente
su compromiso y el de la Corporación que preside de iniciar de forma inmediata las conversaciones con la
Junta directiva de los copropietarios para llegar a un acuerdo de precio y forma de pago con éstos para
proceder a la municipalización de las instalaciones deportivas". El president de la Comissió Directiva de
Propietaris afirma: "concediendo un nuevo usufructo por un período de veinte años y fijar un plazo de dos
años para llevar a cabo las conversaciones necesarias con el Ayuntamiento con el objetivo final de la
municipalización de las instalaciones deportivas, esto es la adquisición por parte del Ayuntamiento de las
participaciones a aquellos socios que quieran vender". Aquesta acta diu que varen arribar a un acord amb els
propietaris que varen assistir a l'assemblea, no amb tots, sinó amb la majoria, ja que l'Ajuntament té 168 títols.
Comenta que els varen dir que era un usdefruit de 20 anys i que en dos anys els comprarien els títols de
propietat, i això figura a tota l'acta; tot plegat, com que és una interpretació jurídica, ho tenen clar, i si això era
il·legal en el Ple del mes de març, avui segueix essent igual d'il·legal que en el Ple del mes de març, els
agradi o no. Manifesta que aquesta és la seva interpretació i la seva opinió, s'assessoren i demanen, i el Sr.
Secretari diu la seva i ells la respecten, però està clar que aquí la responsabilitat la té l'equip de govern, no el
Sr. Secretari. Expressa que és cert que després quan fan l'escrit amb els propietaris ja parlen de cedir l'ús al
Constància. Per no ser més extensius, no utilitzaran ni les paraules ni les formes que es varen emprar en el
Ple del mes de març, que les té ben presents, i recorda que va dir a algú "has obert una porta que crec que
serà difícil de tancar"; evidentment avui s'hi troben, les circumstàncies han passat, el Sr. García és nou en
aquest assumpte, i li explica tot el que vol fer i les bones intencions, igual que va fer en el PowerPoint que va
presentar a la Junta de Propietaris. Però, comenta que no parlen d'això, no discuteixen que posin gespa
artificial o natural, no discuteixen que faci uns vestuaris, ni que arregli el camp del Constància o el del Sallista.
Allò que diuen és que, si abans era il·legal perquè no podien disposar de la propietat, perquè la Llei és ben
clara, avui segueix essent il·legal, i avui aproven una cosa que no s'ajusta a la legalitat, agradi o no. Conclou
que aquesta és la realitat i que evidentment ells no poden participar d'aquest joc, simplement és la seva opinió
tan respectada com la dels altres.
El Sr. García, no sap si per al·lusions o pel que sigui, demana al Sr. Secretari i al Sr. Interventor si l'acord que
es du avui al Ple és absolutament legal.
El Sr. Secretari contesta que ja ha explicat abans que això té dues perspectives: una és l'acord que va
prendre la Junta de Propietaris, que és una qüestió; i l'altra és la perspectiva d'avui d'aquesta modificació, que
durà cap a una subvenció. La perspectiva d'avui en aquesta seu allà a on es troben és que hi ha una
certificació del Club Esportiu Constància i també firmada pels propietaris que diu que hi ha aquesta cessió
d'ús per 20 anys. Per tant, l'acord plenari s'ajusta a la legalitat, totalment i absolutament. Si la cessió d'ús s'hi
ajusta o no, partint del que han explicat abans, entenen que sí; comenta que es pot interpretar que no, però
evidentment, si això ho ha de clarificar qualcú, han de ser els tribunals.
El Sr. García continua explicant que, davant aquesta explicació del Sr. Secretari, a títol personal diu que no la
va sentir en el Ple del mes de març. Recorda que varen demanar un informe de legalitat i que es va dir que no
es faria perquè no s'ajustava, atès que no hi havia disponibilitat de terrenys. Avui se'ls diu que s'ajusta a la
legalitat. Comenta que en el seu moment el Sr. Aguilar va dir que el tema era fàcil de resoldre i que en dos
mesos es podria solucionar, i que era una qüestió de propietaris, de convocar Junta de Propietaris al màxim
possible i fer-ho, i es va dir no tan sols que no, sinó que "si nosaltres no ho aprovam, no ho aprovarà mai
ningú". Avui almanco tenen un informe en aquest sentit. L'acta diu molt clar que és el que s'aprova i es
transcriu de l'A a la Z l'acord que es pren, amb un escrit que el Sr. García va entregar en mà al president de la
Junta de Propietaris; simplement el va entregar, ni va realitzar cap proposta ni res, va fer l'acte material
d'entregar perquè la carpeta la duia el Sr. Batle; esmenta que hauria d'haver estat a l'inrevés, dur la carpeta,
etc., però no creu que l'acte d'entregar un paper a un metre de distància a una persona sigui proposar un
acord. En aquell moment representava un propietari que es va absentar, i li va deixar la seva representació i
així va exercir el vot. Comenta que li pot dir el nom, però que ja ho saben, es va absentar i li va donar la
representació a ell, no representava l'Ajuntament. Tot el tràmit de representació, de designació, creu que està

escrupolosament pres: l'acord de l'IMAF, en quin sentit o no pot votar el president, quin vot pot emetre i quines
propostes podia fer fins i tot el president de l'IMAF com a propietari. Tot això consta en actes de l'IMAF. Allò
que no sap és si el grup municipal del Partit Popular hi va assistir o no, però tots els dits acords estan
certificats i es varen dur a la Junta per acreditar que el Sr. Batle actuava degudament representat. El Sr.
García demana al Sr. Secretari que, si diu alguna cosa que no s'ajusta al que realment tenen en els papers, li
agradaria que el corregís per tal de no inventar res, sinó per donar fe de com es va actuar. A la Junta de
Propietaris va parlar tot el qui va voler, i el resultat va ser el que es va expressar; indica que fins i tot els que hi
havien de votar en contra, un bon nombre, hi varen votar a favor, i per tant, ni tan sols el nombre de
participacions de l'Ajuntament eren decisives, ja que només amb propietaris assistents ja era favorable.
Estaven degudament assessorats, com ha dit el Sr. Secretari, i ell ni el corregirà ni matisarà, era una
interpretació de la normativa, i ha dit i ha repetit que per a ell en aquests moments i tal com s'ha fet s'ajusta a
la legalitat. Naturalment tant el Sr. Aguilar com ell saben que qualsevol cosa és impugnable, però és cert que
a dia d'avui cap propietari ha impugnat res, ni tan sols els que varen assistir amb el grup municipal del Partit
Popular a la Junta, la qual cosa creu que dóna –o personalment creu que per a la majoria municipal– una
certa tranquil·litat que no hi ha hagut impugnacions. L'acta reflecteix allò que es va dir fil per randa i el grup
municipal del Partit Popular té des de fa temps l'acord que ha d'arribar als propietaris amb el Constància.
Comenta que després hi ha un acord que arribà al Constància amb l'Ajuntament, que no està signat i no sap
si ja el tenen redactat o mig embastat. Exposa que dit acord en principi no té res a veure amb el Reglament
de subvencions o de forma extraordinària, però és que ni tan sols està firmat ni redactat, perquè no és
necessari que hi estigui. Saben perfectament que –i copien allò bo del grup municipal del Partit Popular–
duien modificacions de crèdit i no duien el projecte, el Sr. Ferrà ha explicat molt bé i molt encertadament que
ell ja s'ha preocupat amb el Constància i amb els propietaris, ja ni li parla com ja saben perfectament de què
es podia fer per no gastar 600.000 euros, de què es podia fer per no gastar-ne 400.000, de quina forma es
podia ajustar, atenent-se a la legalitat, es podia gastar una quantitat adequada, i ho ha expressat d'una forma
correctíssima i encertada, i la feinada que s'ha duit a terme. Però tot plegat falta que es plasmi en un acord
entre l'Ajuntament i el Constància, que encara no està signat. Hi ha una quantitat en reserva, ja s'ha avançat
en aquest Ple disposar d'una quantitat per si es pot firmar la setmana que ve. Comenta que se n'anava a fer
un altre per aprovar el conveni amb el Constància, que s'ajusta i s'ajustarà a la legalitat en totes les seves
passes; en l'aspecte econòmic serà una subvenció de capital, i hi constarà que l'ajuda serà de tant, quina
formació se li donarà, que serà la que s'ajusti estrictament a la legalitat, perquè aquí, si no la fa el grup
municipal del Partit Popular, la durà a terme l'equip de govern. Demana al Sr. Secretari i al Sr. Interventor si
aquest conveni que duen s'ajusta a la legalitat i diu que no tenguin cap dubte que, si diuen que no s'hi ajusta,
no s'aprovarà, cosa que al grup municipal del Partit Popular no li va succeir; volien aprovar sí o sí un conveni,
un acord que no s'ajustava a la legalitat. Ara volen transmetre aquesta legalitat dubtosa si el Sr. García va
entregar un paper i què feia a l'assemblea, etc., ja que el Sr. García intentava juntament amb tot l'equip de
govern resoldre les carències d'uns al·lots que juguen a futbol, que podran disposar per a quan vulguin d'un
camp del Constància que sempre ha estat com fa anys es deia emblemàtic; tot era emblemàtic, ara ja no sap
què se'n diu, però un camp amb millors condicions, amb unes condicions perfectes. Suposa que al Pla
Estratègic de Turisme s'establirà que el Pla es podrà entregar al Club perquè els turistes, els equips de futbol
turístics, vénguin a jugar al camp d'Inca. Imagina que el Sr. Tortella en el seu pla estratègic de PINDI tendrà el
detall d'incloure aquesta qüestió. Per tant, no té cap dubte que per part del Sr. Ferrà s'està intentant realitzar
una gestió sobretot legal i encertada de cara al futur, recalca que és el que han intentat fer i que el Sr. García
en el seu moment els va dir que això es podia solucionar i es podia fer de manera que el Sr. Secretari
informàs favorablement el que es fes, reunir tots els propietaris, el màxim nombre possible. Si ara el grup
municipal del Partit Popular es remunta a una altra reunió de fa anys, ell no hi vol entrar, i si es remunta a
altres actuacions anteriors de com es va produir l'expropiació de part del camp del Constància i qui va signar,
ell no hi vol entrar avui. Del que està convençut és que el que es durà aquí, el que es du avui, s'ajusta a la
legalitat i no perquè ell ho digui, que no és ningú per dir-ho, sinó perquè ho afirma el Sr. Secretari. Aleshores,
creu que poden votar amb tota tranquil·litat, però, si no ho fan, és simplement perquè varen dir que, si ells no
ho feien, no ho faria ningú.
El Sr. Batle per acabar, i creu que és una forma justa, vol dir que s'ha duit a terme una gran tasca durant

aquests nou mesos des de l'àrea de l'IMAF conjuntament amb el Sr. Ferrà i el Sr. García per reposar un tema
que històric, les propietats del camp del Constància, que feia molts anys que quedava penjat. Manifesta que
aquí no entrarà si uns han fet més o han fet menys, creu que s'ha realitzat una tasca. Cal recordar que des de
l'any 1964 no hi havia hagut tanta representació de propietats a una reunió de l'assemblea com en el
setembre de 2015; de 450 hi havia representades 350 propietats, tenen la transcripció de l'acta del que va
succeir en aquesta assemblea, s'hi prengué un acord. Vol deixar molt clar, i evidentment subscriure les
paraules del Sr. Ferrà i del Sr. García, que aquest acord s'ajusta a tota legalitat, reitera que ho vol deixar ben
clar i que des de l'equip de govern ho tenen claríssim. Conviden el grup municipal del Partit Popular que voti
tranquil·lament perquè tots entenen la necessitat de l'esmentada ajuda que s'ha d'atorgar al Constància
perquè pugui efectuar totes aquestes modificacions a les seves instal·lacions.
Finalitzades les intervencions, el grup municipal Partit Popular s'absenta de la sala i no participa en la votació.
Seguidament, els regidors presents passen a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (14).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per a
l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 de l'IMAF i la modificació de les seves bases d'execució.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS, CATÀLEG I RELACIÓ DE LLOC DE FEINA PER A LA
CREACIÓ D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE.
Durant la lectura del punt de l'ordre del dia, tots els regidors del grup municipal del Partit Popular, exceptuant
el Sr. Aguilar, es reincorporen a la sessió.
Seguidament els reunits consideren l'Informe-proposta que emet la tècnica d’Administració general interina, en
relació amb la modificació de la plantilla de funcionaris, catàleg i relació de lloc de feina per a la creació d'una
plaça d'arquitecte, de data 11 de maig de 2016, el qual transcrit textualment diu:
“INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d’Administració general interina, en relació amb la modificació de la
plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament d'Inca, perquè s’elevi a la decisió del Ple de l’Ajuntament.
En data 5 de maig de 2016 es va publicar en el BOIB núm. 56 l’aprovació definitiva dels pressuposts de
l’Ajuntament per a l’any 2016 junt amb les plantilles de personal de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes
autònoms. Dins la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, el departament d’Urbanisme a nivell tècnic
està estructurat de la següent manera:
•

1 plaça de lletrat assessor, cap d’Urbanisme.

•

1 plaça d’arquitecte.

•

1 plaça d’enginyer.

•

2 places d’aparelladors.

•

1 plaça d’enginyer tècnic.

Amb anterioritat a l’any 2012, l’Ajuntament d’Inca comptava amb dues places d’arquitecte (una d'elles en
dedicació parcial) i dues places de delineant. No obstant això, amb motiu de la jubilació dels titulars de dues
d’aquestes places, es va procedir a l’amortització d’una plaça d’arquitecte (la que estava en dedicació parcial)
i a l’amortització d’una plaça de delineant, en compliment d’allò disposat a la normativa pressupostària que li
era aplicable i que obligava les administracions a amortitzar aquelles places, respecte de les quals els seus
titulars s’havien jubilat. També dins el marc d'aquestes restriccions pressupostàries l'Ajuntament va anar

reduint la dedicació de la plaça de personal eventual de coordinador d'Urbanisme fins a la seva desaparició, la
qual, en els darrers anys, estava desenvolupada per un arquitecte superior i que amb la seva intervenció
suplia, en certa manera i dins les limitacions que té el personal eventual, les carències de personal tècnic.
Altrament al mateix any, a causa d'un major volum de feina a l’Àrea de Serveis i Infraestructures en matèria de
manteniment i seguiment de les infraestructures municipals i per manca de personal tècnic qualificat en
aquesta àrea, s'hi va destinar un aparellador municipal, per la qual cosa es debilitaren els recursos humans
del departament d'Urbanisme.
En aquells anys, atesa la situació de crisi generalitzada, es va poder assumir la càrrega de feina a pesar de
comptar amb menys personal. No obstant això, a dia d'avui han canviat substancialment les circumstàncies:
Per una banda, el creixement poblacional que s'ha produït en el municipi, que compta en l’actualitat amb una
població de 31.371 habitants, un 4,69 % més que a l’any 2012, junt amb una certa reactivació econòmica han
fet que hagi augmentat considerablement el volum de feina al departament d’Urbanisme, s'hi tramiten un
major número d’expedients, especialment d’infraccions d’ordenances, certificats urbanístics i obres majors,
però també noves iniciatives que exigeixen una important activitat de planejament i gestió urbanística.
Per altra banda, cal tenir en compte l’aprovació de noves lleis urbanístiques com la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl, o el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, que han suposat un important increment de les competències
municipals per haver d’assumir la inspecció tècnica d’edificis, la tramitació de les llicències de primera
ocupació, l’aprovació definitiva de determinats planejaments, un major control en la inspecció d’obres, etc.
Per aquests motius un sol arquitecte superior s'ha demostrat absolutament insuficient per assumir tot el volum
de feina, la qual cosa ha provocat que l’Ajuntament d’Inca s’hagi vist obligat, en els darrers anys, a haver
d’acudir a contractacions externes per dur endavant treballs com puguin ser en matèria de planejament o
gestió urbanística, cosa que amb la incorporació d’un nou arquitecte no hauria estat necessària.
L’article 20.1 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2016 limita la
incorporació de nou personal durant l’any 2016. No obstant això, l’apartat 2 del mateix article contempla la
possibilitat de nomenar funcionaris interins en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.
A la vista dels motius anteriorment exposats queda provada la necessitat excepcional i urgent de crear una
nova plaça d’arquitecte i la seva posterior cobertura de manera interina amb un funcionari; per tant, ens
trobam dins un dels supòsits que contempla l’art. 20.2, ja que aquesta situació excepcional afecta el
funcionament del servei públic essencial com és el departament d’Urbanisme i Infraestructures.
A més, des d’un punt de vist econòmic, s’ha de tenir en compte que, encara que la creació d’aquesta plaça
implica un increment econòmic, en contraprestació suposarà una disminució en la necessitat de procedir a
contractacions externes, ja que el nou arquitecte podrà assumir aquestes tasques que actualment, com ja
hem posat de relleu, són duites a terme per entitats externes i, per altra banda, la incorporació del nou
arquitecte es podrà dur un millor control en les ordres d’execució i la disciplina urbanística, i es podrà posar en
marxa la inspecció tècnica d’edificis, que suposaria un increment dels ingressos municipals, ja que generaria
la taxa corresponent i, de forma indirecta, un augment de noves llicències d’obres. Per tant, aquesta nova
plaça suposarà no tan sols un estalvi per a l’Ajuntament, atès que la despesa que suposa incrementar la
plantilla de personal funcionari amb una plaça més d’arquitecte es veurà compensada amb una disminució de
despesa en contractacions externes, sinó que generarà majors ingressos a les arques municipals.
En conclusió, i vist que es compleixen els requisits legals i pressupostaris exigits per la legislació aplicable,
s’informa favorablement la creació d’aquesta plaça d’arquitecte per a la seva posterior cobertura amb un
funcionari interí i, en aquest sentit, la tècnica que subscriu formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER. Aprovar la modificació de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, en el següent

sentit:
Creació d’una plaça de personal funcionari d’Administració especial, subescala Tècnica, arquitecte.
SEGON. Aprovar la modificació de la relació i valoració de llocs de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament d’Inca en el següent sentit:
A. Incloure a la relació de llocs de treball una plaça d’arquitecte amb la següent configuració:
DENOMINACIÓ DEL LLOC: ARQUITECTE/A
DESCRIPCIÓ IDENTIFICATIVA: realitza les funcions per a les quals l’habilita la seva titulació; elabora
estudis i informes tècnics en els àmbits d’inspecció urbanística, de disciplina urbanística, planejament
supramunicipal, llicències d’obres, realitza valoracions urbanístiques, etc. Assessora tècnicament
l’Ajuntament en temes urbanístics; dirigeix, supervisa i redacta projectes. Controla l'execució de les obres
municipals, efectua valoracions urbanístiques, dirigeix i supervisa els treballs del personal adscrit, així com
altres tasques pròpies de la professió que li siguin encomanades seguint els criteris de la direcció facultativa
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS: 2
REQUISITS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLOC:
FUNCIONARIS:
GRUP: A
ESCALA: Administració especial
SUBESCALA: Tècnica
CLASSE: Superior
LABORALS: NO
FORMACIÓ ESPECÍFICA:
Títol d’arquitecte superior o equivalent. Coneixements aprofundits i experiència en la normativa urbanística i
la seva aplicació. Coneixement a nivell d’usuari dels programes informàtics necessaris per al
desenvolupament del seu lloc de treball, així com aquelles aplicacions especialitzades que s’instal·lin al seu
lloc de treball, en especial dels programes de MICROSTATION, CAD-CAM.
REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC: títol d’arquitecte. Disponibilitat i dedicació per a l’exercici de les
funcions del lloc fora de la jornada habitual de treball.
FORMA DE PROVISIÓ: concurs oposició
VPLLT: 867

ESPECÍFIC: 27744

GRUP: A
SUBGRUP: A1
NIVELL: 28
CATALÀ: C
OBSERVACIONS:
TERCER. Aprovar la modificació de l’annex econòmic de personal quant a la plaça que es crea, que tendrà la

següent configuració:
Una plaça de personal funcionari d’Administració especial, subescala Tècnica, arquitecte, que tendrà la
següent configuració: grup A1, nivell 28, retribucions bàsiques, sou base 1.120,15 euros (1 mes), complement
de destí 840,73 euros (1 mes), complement específic 1.650,35 euros (1 mes), indemnització residència balear
92,85 euros (1 mes), diferència indemnització residència 76,39 euros (1 mes), amb una retribució total general
de 3.075,50 euros (1 mes).
QUART. Que l'anterior modificació de plantilla i annex econòmic de personal de l'Ajuntament d'Inca s'exposi al
públic d'acord amb la normativa vigent als efectes de reclamacions.
CINQUÈ. En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats restaran elevats a definitius.
Inca, 11 de maig de 2016. La tècnica d’Administració general interina, Maria Antònia Ros Mulet.”
Finalitzades les intervencions es passa a votar i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor del grup
municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i el grup
municipal de Proposta per les Illes, i cinc (5) 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 aprovar la
modificació de la plantilla de funcionaris, catàleg i relació de lloc de feina per a la creació d'una plaça d'arquitecte.
10. PROPOSTA DE BATLIA RELATIVA AL REBUIG DE QUALSEVOL OBSTACLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL A AQUELLES MESURES QUE SUPOSIN UN OBSTACLE A L'ESTAT
DE BENESTAR DE LES PERSONES DEPENDENTS, JUBILADES, SIGUIN O NO PENSIONISTES,
I TOTES AQUELLES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la seva inclusió dins
l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Els reunits consideren la Proposta de batlia relativa al rebuig de qualsevol obstacle de la corporació municipal
a aquelles mesures que suposin un obstacle a l'estat de benestar de les persones dependents, jubilades,
siguin o no pensionistes, i totes aquelles en risc d'exclusió social, de data 23 de maig de 2016, la qual
transcrita textualment diu:
“PROPOSTA DE BATLIA. Al amparo del Reglamento Orgánico de esa corporación Municipal, la Asociación
CAP ENDEVANT, PLATAFORMA GARANTITZEM LES PENSIONS presenta para su debate y aprobación, si
procede, en la próxima sesión plenaria la siguiente propuesta de moción:
El Gobierno Central aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, con el objetivo prioritario de reducir el gasto sanitario
del Sistema Nacional de Salud mediante medidas como la exclusión de algunos colectivos del derecho a la
atención sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud, ampliación del copago a algunas prestaciones y a
nuevos colectivos, adopción de nuevas decisiones de ahorro farmacéutico y aprobación de medidas en
materia de recursos humanos no negociadas.
En un momento en el que las diferencias se acentúan, la forma en la que las administraciones públicas
deciden financiar sus servicios sociales permite o bien limitar las inequidades o reproducir y aumentar las
brechas y las desigualdades. En el caso de la sanidad, sistemas universales y financiados según un criterio
de equidad garantizan que no se excluya a nadie el derecho a recibir cuidados en salud por motivos de renta.
Imposible calcular cuántos miles de personas, ante la dicotomía de pagar sanidad o cualquier otra necesidad,
desde la comida a la educación, se ven excluidos de la sanidad con un gran impacto sobre su salud y sobre el
conjunto de sus vidas.
Entre los mensajes que más ha repetido la OMS está que la forma más inequitativa de financiar un sistema
de salud es el pago de bolsillo en el momento que se damanda la atención. En este caso, el ciudadano
contribuye en función de su dolencia y no en función de su renta. Cuando, equidad quiere decir que aporta

más al sistema aquel que más tiene y recibe más aquel que más necesita.
Para eliminar el pago de bolsillo o copago, las instituciones deben hacer todo lo posible para que la sanidad
se prepague a través de alguna modalidad impositiva y asegurando suficientes fondos públicos.
Es en este contexto que:
A) La Generalitat valenciana suprimió el copago farmacéutico el pasado día uno de enero de 2016 para
pensionistas que cobren menos de 1.000 euros al mes y para personas con discapacidad con minusvalías
superiores al 65 % o del 33 % si son menores de edad. La medida se ha articulado como subvención de la
Generalitat después de que el Consell Jurídic Consultiu (órgano autonómico similar al Consejo de Estado)
haya advertido de que otras fórmulas podrían considerarse una invasión de competencias del Gobierno y
conducir a otro recurso del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.
B) El domingo 1 de mayo entró en vigor la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se regula el
procedimiento para el reintegro de gastos por aportaciones de los pensionistas y sus beneficiarios en la
prestación farmacéutica ambulatoria. En la práctica ha supuesto eliminar el "copago farmacéutico" puesto que
el año 2012 por el Gobierno Central.
La Orden es aplicable a aquellos pensionistas y sus beneficiarios con tarjeta sanitaria individual del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en vigor, siempre que los medicamentos y profundos sanitarios
estén incluidos en la prestación farmacéutica, hayan sido prescritos por profesionales sanitarios del Sistema
Nacional de Salud o correspondan a una asistencia sanitaria concertada y tendrán que haber sido
dispensados en oficinas de farmacias de Castilla-La Mancha, y de hecho, los pensionistas pagarán sólo el
tope legal de 8 euros mensuales.
Por todo lo expuesto se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Primero: Manifestar el absoluto rechazo de la corporación municipal ante cualquier medida que suponga un
obstáculo al mantenimiento del estado del bienestar a las personas dependientes, jubiladas, sean o no
pensionistas y a todas las que estén en riesgo de exclusión social.
Segundo: Instar al Gobierno Central la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, en su totalidad y con efectos
inmediatos.
Tercero: Instar al Govern Balear la supresión, como mínimo, del copago farmacéutico para pensionistas que
cobren menos de 1000 euros al mes, para las personas dependientes, para las personas que estén en riesgo
de exclusión social y para las personas con discapacidad, con minusvalías superiores al 65 % y del 33 % si
son menores de edad con efectos inmediatos”.
Durant la primera intervenció de la Sra. Fernández, el Sr. Jerez s'absenta de la sala.
Els reunits proposen la modificació del tercer acord consistent a substituir el text “con efectos inmediatos” per
“dentro del año 2016 o antes del final de 2017”.
Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Seguidament es passa a votar la Proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa al rebuig de qualsevol obstacle de
la corporació municipal a aquelles mesures que suposin un obstacle a l'estat de benestar de les persones
dependents, jubilades, siguin o no pensionistes, i totes aquelles en risc d'exclusió social.
11. PROPOSTA DE BATLIA PER SOL·LICITAR AL GOVERN ESPANYOL LA DECLARACIÓ DEL
CORREDOR DE MIGRACIÓ DE CETACIS DE LA DEMARCACIÓ MARINA LLEVANTÍ-BALEAR
COM A ZONA D'ESPECIAL PROTECCIÓ D'IMPORTÀNCIA PER AL MEDITERRANI (ZEPIM) DEL
CONVENI DE BARCELONA, I SOL·LICITAR L'APLICACIÓ D'UN RÈGIM PREVENTIU DE

PROTECCIÓ EN AQUESTA ÀREA I MESURES DE REDUCCIÓ DEL SOROLL SUBMARÍ
El Sr. Batle proposa el debat dels punts núm. 11, 12 i 13 de manera conjunta.
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la seva inclusió dins
l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Els reunits consideren la Proposta de Batlia per sol·licitar al Govern espanyol la declaració del Corredor de
Migració de Cetacis de la Demarcació Marina Llevantí-Balear com a zona d'especial protecció d'importància
pel mediterrani (ZEPIM) del Conveni de Barcelona, i sol·licitar l'aplicació d'un règim preventiu de protecció en
aquesta àrea i mesures de reducció del soroll submarí, de data 23 de maig de 2016, la qual transcrita
textualment diu:
“El problema de la contaminació acústica submarina existeix des de fa temps però, lamentablement, el nivell de
soroll submarí s'ha agreujat enormement en les últimes dècades a causa de la creixent interferència humana en
els ecosistemes marins, posant en risc la supervivència de les poblacions de fauna marina, especialment de
cetacis.
El recent informe 'Visió general dels punts negres de soroll submarí a l'àrea ACCOBAMS, Parteix I - Mar
Mediterrani' (títol original: 'Overview of the Noise Hotspots in the ACCOBAMS Area, Part I - Mediterranean Sigui'),
realitzat per destacats científics de França, Itàlia, Suïssa i els EUA, i afavorit per l'Acord sobre la Conservació dels
Cetacis en el Mar Negre, el Mar Mediterrani i la Zona Atlàntica Contigua (ACCOBAMS, en les seves sigles
angleses), adoptat a Mònaco el 24 de novembre de 1996 i ratificat per Espanya el 2 de febrer de 1999, ha
realitzat, per vegada primera, un mapa que mostra, en tota la conca del mar Mediterrani, la densitat de les
principals fonts de soroll submarí antropogènic: ports i marines; projectes industrials (incloses les instal·lacions de
petroli i producció de gas i els parcs eòlics off-shore); l'exploració sísmica comercial i científica; i els exercicis
militars, i la seva evolució en el període 2005-2015.
Segons l'informe, és particularment preocupant l'augment que s'ha produït en el citat període d'estudi de les
activitats d'adquisició sísmica (sondejos acústics) sobretot en relació amb les exploracions per a la cerca de
jaciments de petroli i gas en el subsòl marí en les quals s'utilitzen canons d'aire comprimit d'alta pressió (airguns).
Aquests generen un tipus d'explosió amb els quals emeten ones acústiques d'enorme intensitat i freqüència que
provoquen un nivell de soroll en el medi marí de 10.000 vegades a 100.000 vegades major que el motor d'un avió
de reacció. El nivell sonor generat dobla el llindar del dolor en l'ésser humà. Els polsos d'aire comprimit
produeixen danys fisiològics irreversibles en cetacis, tortugues, peixos, invertebrats i fins i tot la seva mort. En
aquest concret grup d'activitats es troben els projectes d'exploració d'hidrocarburs que diverses empreses del
sector petrolier (Spectrum Geo Limited, Services Petroliers Schlumberger, Repsol, Cairn Energy) pretendre dur a
terme en la demarcació marina llevantí-balear del Mediterrani als quals la societat i l'Aliança Mar Blava s'oposen
frontalment. Així, mentre que en 2005, un 3,8% de la superfície del Mediterrani es va veure afectada per l'ús de
sondejos acústics amb airguns, en 2013 aquest percentatge havia augmentat fins al 27 %.
La conclusió principal del citat informe és que un significatiu nombre d'àrees dins de la conca mediterrània
sofreixen una acumulació d'activitats productores de soroll submarí d'origen antropogènic, són els denominats
'punts negres de soroll submarí'. El que és encara pitjor, molts d'aquests punts negres se superposen amb
importants hàbitats de cetacis.
Gràcies a l'anàlisi realitzada, els científics van ser capaços de revelar diversos focus de contaminació acústica
submarina que se superposen amb àrees que són d'especial importància per a les espècies de mamífers marins
susceptibles al soroll, i/o àrees que ja estan declarades àrees protegides o propostes pel ACCOBAMS. D'acord
amb l'informe, aquests hàbitats de cetacis importants inclouen el Santuari de Mamífers Marins de Pelagos en el
Mar de Ligúria, l'estret de Sicília, i parts de la Fossa Hel·lènica, així com les aigües entre les illes Balears i
Espanya continental, on s'acumulen les activitats productores de soroll. El risc per als animals marins en tals
àrees és, per tant, molt alt, ja que estan exposats a nivells de soroll acumulatius i sinèrgics, i per tant, sotmesos a
un fort nivell d'estrès fisiològic.
En efecte, a l'àrea marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana

existeix un corredor migratori de cetacis de gran valor ecològic ja que és de fonamental importància per a la
supervivència d'aquests mamífers marins en el Mediterrani Occidental.
Diversos estudis, com el denominat “Projecte Mediterrani per a la identificació de les Àrees d'Especial Interès per
a la Conservació dels Cetacis en el Mediterrani Espanyol” (d'ara endavant: “Projecte Mediterrani”), incideixen en
la necessitat de protegir aquesta zona per concentrar gran diversitat d'espècies de cetacis i per ser d'especial
rellevància com a zona de pas migratori del rorqual comú cap a les seves àrees de cria i alimentació en el nord
del Mediterrani.
El citat estudi, 'Projecte Mediterrani', va ser fruit del Conveni realitzat en 1999 entre el Ministeri de Medi Ambient i
la Universitat de València, Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Madrid. L'estudi va ser finalitzat
l'any 2002 i publicat en 2004. Entre les seves conclusions, proposa una sèrie d'Àrees d'Especial Interès per als
cetacis en el Mediterrani Espanyol.
Referint-se a les Illes Balears, es proposen 3 àrees contigües a sistemes terrestres (costa nord de Mallorca i costa
nord de Menorca i canal de Menorca, sud-est de Mallorca i Cabrera i Sud de Formentera) com a Llocs
d'Importància Comunitària (LIC, Directiva 92/43/CEE 'Hàbitats'). I, d'altra banda, també proposa una àrea (Àrea
13) com a Zona Especialment Protegida d'Importància pel Mediterrani (ZEPIM) del Conveni de Barcelona, per ser
una ruta migratòria de cetacis enfront de les costes de Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears.
El corredor de cetacis que es proposa com ZEPIM, segons estudis publicats, abasta zones de productivitat
primària. Per tant és essencial perquè el rorqual comú (Balaenoptera physalus) pugui dirigir-se a la primavera al
mar de Ligúria a alimentar-se de krill i, després, a la tardor, retornar pel mateix corredor, per dispersar-se pel
sud-est d'Espanya i el nord d'Àfrica. El mar de Ligúria ha estat declarat com a santuari per a cetacis ("Santuari
Pelagos") i és l'única reserva marina internacional mundial.
En aquesta mateixa àrea, a més del rorqual comú, hi ha estudis que indiquen la presència d'altres cetacis que no
es regeixen per pautes migratòries definides, com el Cap d’olla negra d’aleta llarga (Globicephala melaena), el
Cap d’olla gris (Grampus griseus), el catxalot (Physeter macrocephalus), el Zífid de Cuvier (Ziphius cavirostris) i
els dofins mular (Tursiops truncatus) i ratllat (Stenella coeruleoalba), aquests últims abundants.
Totes les espècies citades s'inclouen en l'Annex II del Protocol sobre Zones Especialment Protegides i Diversitat
Biològica en el Mediterrani del Conveni de Barcelona i, també, a l'annex IV de la Directiva 92/43/CEE 'Hàbitats', la
qual cosa implica que tant les Parts contractants del Conveni citat, com els països membres de la Unió Europea,
han d'establir mesures estrictes per vetllar per la seva protecció i conservació.
Espanya és, des de 1976, Part contractant del Conveni per a la protecció del mar Mediterrani contra la
contaminació (Conveni de Barcelona), fet en aquesta ciutat el 16 de febrer d'aquest any (BOE de 21 de febrer de
1978). Aquest Conveni el nom de "Conveni per a la protecció del medi marí i la regió costanera del Mediterrani" a
partir de les 'Esmenes al Conveni' adoptades a Barcelona el 10 de juny de 1995 (BOE de 14 de juliol de 2004).
A l'octubre de 1999, en el marc del Conveni de Barcelona i per Decisió de la Comissió Europea, entra en vigor el
Protocol sobre Zones Especialment Protegides i Diversitat Biològica en el Mediterrani pel qual s'estableixen la
llista de ZEPIM.
El mandat establert pel Centre d'Activitat Regional per a Àrees Especialment Protegides del Conveni de
Barcelona insta als Estats a crear ZEPIM i a protegir i gestionar adequadament les àrees d'especial importància
per als cetacis, segons recull el seu Pla per a la Conservació de Cetacis en el mar Mediterrani.
Totes les dades científiques aportades anteriorment justifiquen i fan recomanable la declaració com ZEPIM del
Corredor de Migració Cetacis que es va proposar en el citat 'Projecte Mediterrani', ja que aquest actuaria com a
zona protegida per evitar impactes sobre les seves poblacions tant les sedentàries com sobre les quals migren i
retornen del mar de Ligúria.
A més de l'indubtable valor ecològic i científic de l'esmentat corredor, cal recordar que sobre el mateix pengen
greus amenaces, atès que un gran percentatge de l'àrea de prospecció dels projectes de prospeccions
d'hidrocarburs de les companyies Spectrum Geo Limited en el mar Balear i Services Petroliers Schlumberger en

el golf de León se superposa espacialment amb la part nord del citat Corredor de Migració de Cetacis, la qual
cosa afegeix un element d'extrema gravetat al negatiu impacte ambiental d'aquests projectes de sondejos
acústics.
La declaració i gestió d'aquest ZEPIM correspon al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient
(MAGRAMA), ja que l'àmbit marí que abasta no té cap continuïtat ecològica amb un espai natural terrestre
objecte de protecció.
Tant l'Aliança Mar Blava (plataforma intersectorial de les Illes Balears de més de 90 membres constituïda per
administracions públiques (Govern balear, consells insulars de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, i diversos
ajuntaments d'Eivissa, Formentera i Menorca)); entitats de sectors econòmics potencialment afectats per aquests
projectes d'exploració i posterior explotació d'hidrocarburs, com el turisme, la pesca o el nàutic; organitzacions
socials i ecologistes; sindicats i institucions públiques i privades, com la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i
Pesca del Govern balear, han sol·licitat en diverses ocasions al MAGRAMA la declaració d'aquest Corredor de
Migració de Cetacis com ZEPIM del Conveni de Barcelona.
El passat 21 de desembre el MAGRAMA va confirmar a l'Aliança Mar Blava, en el transcurs d'una reunió amb la
Directora General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, que s'hi havia ja iniciat oficialment el procediment de
declaració del Corredor de Migració de Cetacis que discorre entre les Illes Balears i la costa peninsular com
ZEPIM davant el Conveni de Barcelona. D'igual manera, en aquestes mateixes dates, la titular del MAGRAMA,
Isabel García Tejerina, va comunicar per escrit a la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca del Govern
Balear que 'acollim favorablement la proposta d'aquesta Administració per declarar una ZEPIM en aquesta zona
d'estudi del Projecte Mediterrani, la viabilitat del qual analitzarem juntament amb el Secretariat del Conveni de
Barcelona'.
En virtut de tota aquesta informació i considerant que el progressiu agreujament del nivell de soroll submarí en les
últimes dècades en el Mediterrani, a causa de la creixent interferència humana en els ecosistemes marins, posa
en risc la supervivència de les poblacions de fauna marina, especialment les dels cetacis, com s'evidencia en
estudis científics recents, com el titulat 'Visió general dels punts negres de soroll submarí a l'àrea ACCOBAMS,
Part I - Mar Mediterrani', promogut per ACCOBAMS.
Considerant que aquesta amenaça també ha estat reconeguda pel Govern espanyol, com a membre de
l'ACCOBAMS.
Considerant que en el citat informe es corrobora la necessitat urgent d'adoptar mesures per establir un registre de
dades transparent sobre les fonts de soroll antropogènic en el Mediterrani i per prendre mesures per reduir el
problema de la contaminació acústica submarina.
Considerant que un significatiu nombre d'àrees dins de la conca mediterrània amb importants hàbitats de cetacis
sofreixen una acumulació d'activitats productores de soroll submarí d'origen antropogènic.
Considerant que un d'aquests “punts negres” de soroll submarí és el Corredor de Migració de Cetacis de l'àrea
marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana, entre el golf de
València i el golf de León.
Considerant, a més, que aquest Corredor de Migració de Cetacis es troba seriosament amenaçat pels projectes
de prospeccions de les companyies Spectrum Geo Limited en el mar Balear i Services Petroliers Schlumberger
en el golf de León, així com pels permisos de recerca 'Nord-est 1' a 'Nord-est 12' sol·licitats per la companyia
petroliera Cairn Energy en el golf de León, la superfície d'actuació del qual se solapa espacialment en gran
manera amb la part nord del citat Corredor de Migració de Cetacis, la qual cosa generaria un impacte ambiental
crític i irreversible sobre aquestes poblacions.
Considerant que aquest Corredor de Migració de Cetacis va ser proposat com a Zona Especialment Protegida
d'Importància pel Mediterrani (ZEPIM) del Conveni de Barcelona en l'estudi científic desenvolupat sota el 'Projecte
Mediterrani per a la identificació de les Àrees d'Especial Interès per a la Conservació dels Cetacis en el
Mediterrani Espanyol' del Ministeri de Medi Ambient.

Considerant que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha fet ja els primers passos administratius
per a la declaració com ZEPIM d'aquest espai.
Tenint en compte el suport explícit de la Comissió Europea cap a aquesta iniciativa per a la designació d'una nova
ZEPIM en el corredor mediterrani, en considerar-ho 'de gran importància per a la protecció de les espècies
marines i per avançar cap al compliment dels compromisos internacionals en matèria de protecció de la
biodiversitat marina', com consta expressament en l'escrit de data 23 de novembre de la Direcció general de Medi
ambient de la Comissió Europea a la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear i en la
qual la Comissió expressa la seva confiança que 'en línia amb els resultats i propostes del projecte d'Identificació
de les àrees d'especial interès per a la conservació dels cetacis en el Mediterrani espanyol, i a la vista de la
importància d'aquest corredor per a nombroses espècies de cetacis, Espanya proposi pròximament la seva
declaració com ZEPIM'.
Per tot això, el Ple de l'AJUNTAMENT D'INCA es compromet a:
1. Insta el Govern espanyol al fet que Espanya proposi oficialment al Conveni de Barcelona la declaració
com a Zona Especialment Protegida d'Importància pel Mediterrani (ZEPIM) el ja citat Corredor de
Migració de Cetacis de l'àrea marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la
Comunitat Valenciana; en aquest sentit aquest Parlament valora positivament els passos inicials que amb
aquest objectiu ha emprès recentment el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient.
2. Insta el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient a, en conseqüència amb la seva actuació
referida en el punt anterior, adoptar i aplicar de forma immediata en aquesta àrea un rigorós règim de
protecció preventiva que comporti l'adopció de mesures estrictes de gestió de les activitats potencialment
productores de soroll submarí a la zona.
3. En coherència amb l'anterior, instar el Govern espanyol a:
•

L'aprovació d'una moratòria d'efecte immediat a la presentació de noves sol·licituds de permisos de
recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs així com de projectes d'exploració d'hidrocarburs en el
Mediterrani espanyol.

•

La terminació i arxivament definitiu dels expedients en tramitació de permisos de recerca
d'hidrocarburs de Cairn Energy en el golf de León (denominats 'Nord-est 1' a 'Nord-est 12') així com
els de projectes d'exploració d'hidrocarburs de Spectrum Geo Limited en el mar Balear i de Services
Petroliers Schlumberger en el golf de León.

4. Sol·licitar al Govern espanyol l'adopció d'un pla de reducció dels nivells de contaminació acústica
submarina en el Mediterrani espanyol i establir un registre de dades transparent sobre les fonts de soroll
antropogènic en aquest mar, el qual és, al seu torn, part del Pla d'Acció actual de la Directiva Marco
sobre l'Estratègia Marina de la Unió Europea.
Es donarà constància d'aquesta Declaració Institucional al ACCOBAMS, al Conveni de Barcelona, a la Comissió
Europea, al Govern espanyol, al Govern balear, a la Generalitat de Catalunya, a la Generalitat de València i a
l'Aliança Mar Blava.”
A l'inici de la intervenció del Sr. Batle, es reincorporen a la sessió el Sr. Jerez i el Sr. Aguilar.
El Sr. Batle demana el suport de tots els grups polítics en aquestes tres mocions.
El Sr. Torres proposa que es faci una declaració institucional de les tres propostes i adverteix d'una errada
material al primer dels compromisos adoptats per l'Ajuntament: a on diu “Parlament” hauria de dir “Ajuntament”.
Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena relativa a la declaració institucional, i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).
Seguidament es passa a votar la Proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de Batlia per sol·licitar al Govern espanyol la
declaració del Corredor de Migració de Cetacis de la Demarcació Marina Llevantí-Balear com a zona d'especial
protecció d'importància pel mediterrani (ZEPIM) del Conveni de Barcelona, i sol·licitar l'aplicació d'un règim
preventiu de protecció en aquesta àrea i mesures de reducció del soroll submarí.
12. PROPOSTA DE BATLIA RELATIVA A L’ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'INCA A L'ALIANZA MAR
BLAVA
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la seva inclusió dins
l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Proposta de Batlia relativa a l’adhesió de l'Ajuntament d'Inca a l'Alianza Mar Blava,
de data 23 de maig de 2016, la qual transcrita textualment diu:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA ADHESIÓN A LA ALIANZA MAR BLAVA. En la actualidad,
diversas compañías tienen interés en extraer petróleo y gas en el subsuelo marino, en aguas profundas de
nuestro entorno, en la demarcación marina levantino-balear. Son proyectos peligrosos como el que provocó el
mayor vertido de crudo de la historia: el de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de British Petroleum
en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, un desastre medioambiental cuyos perniciosos efectos
perdurarán durante décadas.
La sociedad balear en su conjunto y todas las instituciones elegidas democráticamente que la representan
han manifestado unánimemente su preocupación y su rotundo rechazo a la exploración y explotación de
hidrocarburos en el Mediterráneo ya que los proyectos de prospecciones petrolíferas ponen en riesgo el frágil
equilibrio ecológico de la zona y a los sectores económicos que vertebran el territorio de las Islas Baleares
como el turismo, la pesca o la agricultura.
Así, el pasado día 14 de octubre, el Parlament balear aprobó de forma unánime una Proposición No de Ley
instando al Gobierno del Estado a aprobar una ley específica para declarar el área marítima estatal del
Mediterráneo español como Zona Libre de Prospecciones y Actividades de Extracción y Explotación de
Hidrocarburos. Este histórico acuerdo unánime del Parlament es la manifestación más avanzada, por el
momento, del rotundo rechazo a estos proyectos por parte de la sociedad balear y de las instituciones que la
representan.
Uno de los agentes más activos en la lucha contra estos proyectos es la Alianza Mar Blava, una plataforma
intersectorial de las Islas Baleares cuyo objetivo es parar definitivamente los proyectos de prospecciones de
hidrocarburos en el Mediterráneo español. Está constituida por administraciones públicas (Govern balear, los
cuatro Consells insulares y diversos ayuntamientos de las islas), organizaciones y entidades de sectores
económicos potencialmente afectados por estos proyectos como el turismo, la pesca, la agricultura o la
navegación, organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos e instituciones públicas y privadas. Actualmente
cuenta con un centenar de miembros y con el apoyo adicional de varias organizaciones de ámbito
internacional.
Estos proyectos petrolíferos tendrían una afección muy negativa sobre la economía de los territorios que se
ven afectados. Las Islas Baleares así como las demás CC.AA. ribereñas del Mediterráneo son zonas
eminentemente turísticas, siendo el turismo su principal industria y por tanto el eje central de su economía.
Desde el punto de vista medioambiental, su impacto potencial sería también muy negativo, tanto en sus fases
previas (adquisición sísmica) como en las posteriores (perforaciones exploratorias y extracción comercial).
Dado que el Mediterráneo es un mar cerrado, en caso de un accidente en una plataforma petrolífera o en el
transporte de hidrocarburos, las abundantes corrientes, profundas y superficiales, propias de este mar,
trasladarían la contaminación con facilidad de una zona a otra, multiplicando sus efectos negativos sobre sus
ricos ecosistemas y su variada y notable fauna y flora. Muchas de las especies que habitan estos
ecosistemas están protegidas por un amplio abanico de legislación autonómica, estatal, europea e

internacional.
A medida que aumenta el conocimiento científico del Mediterráneo, más se evidencia su extraordinaria
importancia medioambiental, y más se ratifica la necesidad de incrementar su protección. Esa protección es
urgente pues los proyectos de prospecciones que se están tramitando se llevarían a cabo coincidiendo
espacialmente con zonas protegidas o en vías de protección.
Por otra parte, actualmente no tiene ningún sentido seguir buscando nuevos yacimientos de combustibles
fósiles ya que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas ha dejado bien claro
que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una
gran parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no disparar las emisiones a la atmósfera
de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero.
La ciudadanía, afortunadamente, es cada vez más consciente de esta situación. Así, en las conclusiones del
sondeo internacional World Wide Views Climate and Energy (promovido por la ONU y por el gobierno francés
de cara a la cumbre sobre cambio climático celebrada en París en diciembre de 2015) se muestra que el
69,23 % de los españoles aboga por "suspender definitivamente la exploración de todas las reservas de
combustibles fósiles".
Perpetuar el insostenible modelo energético actual, basado fundamentalmente en el consumo de
combustibles fósiles, explotando nuevos yacimientos de hidrocarburos en el Mediterráneo, agravando así el
problema del cambio climático, no va aportar tampoco soluciones significativas a nuestra dependencia del
petróleo. En cambio tenemos sin aprovechar un gran potencial energético renovable propio de nuestras
latitudes así como en la mejora de nuestra eficiencia energética, por lo que es imprescindible y urgente hacer
una apuesta firme y progresiva hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100 % renovable
como solución sostenible y definitiva.
Teniendo en cuenta todas las razones anteriormente expuestas, el Pleno del Ayuntamiento de INCA,
manifiesta su:
1. Oposición a todos los proyectos de exploración de hidrocarburos, en cualquiera de sus fases, en el
Mediterráneo en aguas actualmente bajo competencia del Estado español.
2. Adhesión a la Alianza Mar Blava, plataforma intersectorial cuyo objetivo es parar definitivamente los
proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, lograr la declaración por Ley del
Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos y preservar la riqueza
ambiental, así como el empleo, el bienestar ciudadano y los derechos de las generaciones futuras a
disponer de un medio ambiente sano.”
Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena relativa a que la moció serà una declaració institucional, i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Seguidament es passa a votar la Proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa a l’adhesió de l'Ajuntament d'Inca
a l'Alianza Mar Blava.
13. PROPOSTA DE BATLIA RELATIVA AL COMPROMÍS PER ACONSEGUIR UNA LLEI PER A LA
DECLARACIÓ DEL MEDITERRANI ESPANYOL COM A ZONA DE PROSPECCIONS
D’HIDROCARBURS
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la seva inclusió dins
l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Proposta de Batlia relativa al compromís per aconseguir una llei per a la declaració
del Mediterrani espanyol com a zona de prospeccions d’hidrocarburs, de data 23 de maig de 2016, la qual

transcrita textualment diu:
“Propuesta de Alcaldía relativa al compromiso para lograr una Ley para la declaración del Mediterráneo
español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos.
En la actualidad, diversas compañías tienen interés en extraer petróleo y gas en el subsuelo marino, en aguas
profundas de nuestro entorno, en la demarcación levantino-balear. Son proyectos peligrosos como el que
provocó el mayor vertido de crudo de la historia: el de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de British
Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, un desastre medioambiental cuyos efectos
perdurarán durante décadas.
La sociedad balear en su conjunto y todas las instituciones elegidas democráticamente que la representan
han manifestado unánimemente su preocupación y su rotundo rechazo a la exploración y explotación de
hidrocarburos en el Mediterráneo ya que los proyectos de prospecciones petrolíferas ponen en riesgo el frágil
equilibrio ecológico de la zona y a los sectores económicos que vertebran el territorio de las Islas Baleares
como el turismo, la pesca o la agricultura.
Perpetuar el insostenible modelo energético actual, basado fundamentalmente en el consumo de
combustibles fósiles, explotando nuevos yacimientos de hidrocarburos en el Mediterráneo, agravando así el
problema del cambio climático, no va aportar tampoco soluciones significativas a nuestra dependencia del
petróleo. En cambio tenemos sin aprovechar un gran potencial energético renovable propio de nuestras
latitudes así como en la mejora de nuestra eficiencia energética, por lo que es imprescindible y urgente hacer
una apuesta firme y progresiva hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable
como solución sostenible y definitiva.
Lograr la declaración por ley de este mar como zona libre de prospecciones petrolíferas es la única medida
legal efectiva que permitiría acabar definitivamente con el goteo de proyectos de prospecciones que cada
poco tiempo amenazan las aguas del Mediterráneo que bañan las costas de las Islas Baleares, sus valiosos
hábitats, su rica y variada fauna y su economía.
Para ello el Ayuntamiento de INCA se compromete a:
1. Oponerse activamente a todos los proyectos de exploración de hidrocarburos, en cualquiera de sus
fases, en el entorno de las Islas Baleares.
2. Trabajar de forma clara y diligente, en el marco de sus competencias, para lograr:
a) La aprobación en el plazo más breve posible en las Cortes Generales de una Ley de Declaración
del Mediterráneo español como Zona Libre de Prospecciones Petrolíferas.
b) De forma urgente, mientras se realiza la tramitación del Proyecto o Proposición de Ley antes
referida:
I. La aprobación de una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes
de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos así como de
proyectos de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo español.
II. La revocación de los permisos de investigación de hidrocarburos actualmente concedidos en
el Mediterráneo español.
III. La terminación y archivo definitivo de los expedientes en tramitación de permisos de
investigación de hidrocarburos así como de proyectos de exploración de hidrocarburos en el
Mediterráneo español.”
S'adverteix d'una errada material a l'enunciat de la Moció: a on diu “com a zona de prospeccions d’hidrocarburs”
ha de dir “com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs”, i s'acorda la seva correcció.
Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena relativa a convertir la moció en una declaració
institucional, i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament es passa a votar la Proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa al compromís per aconseguir una
llei per a la declaració del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs.
14. MOCIONS URGENTS
A) DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA RELATIU A L'EXPEDIENT NÚM.
5/2016 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AMB LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDIT, EN EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal sotmetre a votació la seva
urgència dins l'ordre del dia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda relatiu a l'expedient núm. 5/2016 de
modificació de crèdits amb la modalitat de transferència de crèdit, en el Pressupost de l'exercici 2016, de data
26 de maig de 2016, el qual transcrit textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA. Expedient núm. 5/2016 de modificació de crèdits
amb la modalitat de transferència de crèdit, en el Pressupost de l’exercici 2016.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. Proposta del Senyor Gabriel Frontera Borrueco, regidor de Transparència i Noves
tecnologies d'aquesta corporació municipal, per a la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm.
5/2016 amb la modalitat de transferència de crèdit en el Pressupost general de l'exercici de 2016.
Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos, l’estat de despeses del pressupost de les entitats locals pot
modificar-se, entre altres causes, per transferència de crèdits, que consisteix en modificar el Pressupost de
despeses sense alterar la quantia total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un crèdit a altres
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
Considerant que els articles 179.1 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 –TRLRHL–, i 40.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos estableixen que les entitats locals regularan a les Bases
d’execució del Pressupost el règim de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per
autoritzar-les.
Considerant que, de conformitat amb allò previst a la Base núm. 12 de les Bases d’execució del Pressupost
municipal, correspon a la Junta de Govern la competència per aprovar les transferències de crèdits quan
afectin a mateixes àrees de despesa.
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals –TRLRHL–, i
41 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Per tot això, i en virtut d’allò disposat a la Base d’execució del Pressupost municipal núm. 12, en concordança
amb els articles 179.1 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 –TRLRHL–, 40.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
en matèria de pressupostos i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 26 de maig, es
proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2016 en el vigent pressupost per
transferència de crèdit, amb el següent detall:
Baixes en aplicacions de despeses
_
Partida

Descripció

Crèdit
inicial

Import de
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

920.227
61

Administració general. Contractació de
suport tècnic informàtic de primer nivell.

30.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

10.000,00

20.000,00

TOTAL
Altes en el pressupost de despeses

Partida
2312.488
00
TOTAL

Descripció
Entitats socials. Fons Mallorquí de
Solidaritat.

Crèdit
inicial

Import de
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

10.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva publicació, tot posant a disposició del
públic la documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es formulin, que
es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord inicial s'elevarà automàticament a
definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, se'n remetrà còpia a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.”
Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda relatiu a
l'expedient núm. 5/2016 de modificació de crèdits amb la modalitat de transferència de crèdit, en el Pressupost de
l'exercici 2016.
B) DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA RELATIU AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'INCA I L'AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA
QUALITAT AMBIENTAL PER AL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal sotmetre a votació la seva
urgència dins l'ordre del dia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda relatiu al Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Inca i l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per al subministrament d'aigua, de data

26 de maig de 2016, el qual transcrit textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA. A la vista de la situació actual de sequera i a pesar
dels esforços de planificació i inversió que està fent l'Ajuntament per garantir l'extracció d'aigua dels pous que
subministren la ciutat, es considera necessari tenir un instrument perquè, en el cas d'avaria o manca d'aigua dels
pous, quedi garantit el subministrament a la ciutat.
Per aquest motiu, després de les converses i negociacions, s'ha arribat a un acord amb l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental amb la finalitat que si l'Ajuntament té problemes d'abastiment des dels pous de
Son Fiol, pugui rebre subministro d'aigua de l'Agència, quedant així, en el pitjor dels casos, garantit el servei a la
població. Per la seva banda, l'Ajuntament haurà d'abonar els preus establerts i consumir un mínim anual de
20.000 m3 anuals, la qual cosa també permetrà el descans dels pous i bombes municipals.
Considerant en conseqüència que es tracta d'un conveni favorable als interessos municipals perquè amb unes
condicions raonables tendeix a garantir un servei essencial per la població, la Comissió Informativa d'Hisenda, a
la seva sessió de dia 26 de maig de 2016, va acordar elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les
següents PROPOSTES D'ACORD:
1. Aprovar el Conveni que s'adjunta a subscriure amb l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
2. Designar com a representants de l'Ajuntament a la comissió de seguiment del Conveni els regidors Srs.
Àngel García Bonafé i Gori Ferrà Frau.
3. Facultar el batle president per a la seva signatura.”
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al
subministrament d’aigua.
Palma, de XXX de XXXX.
REUNITS
D’una banda, el Sr. Vicenç Vidal i Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i president de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
D’un altra, el Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batlle de l’Ajuntament d’Inca.
INTERVENEN
El Sr. Vicenç Vidal i Matas, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental,
facultat per a la signatura d’aquest Conveni, en virtut de les funcions que li són pròpies, segons el que
assenyala a l’article 12.1.d) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat i per acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de
data-------------------------------.
El Sr. Virgilio Moreno Sarrió, en nom i representació de l’Ajuntament d’Inca facultat per a la signatura d’aquest
Conveni en virtut de la sessió del Ple de l’Ajuntament de data---------------MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament d’Inca d’acord amb l’establert a l’article 25.2.c) de la Llei 7/1985, de data 2 d’abril, que
regula les bases de règim local, i amb l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de data 15 de desembre, municipal i
de règim local té les competències en 'la regulació i gestió de l’abastiment d’aigua potable a domicili'.
II. Que l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de conformitat amb l’establert al Decret
100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els seus Estatuts, és una entitat pública empresarial,
adscrita a l’actual Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que actua en règim de dret privat i dins

l’àmbit de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, té, entre altres objectes, 'la
promoció i la construcció d’obres de captació d’aigües, tant superficials com subterrànies, per usos agrícoles,
industrials i d’abastament a les poblacions, com també les obres, instal·lacions i els serveis comuns a les
captació d’aigües, fins i tot les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució'.
III. Que l’Ajuntament d’Inca, com a responsable del subministrament d’aigua potable al municipi d’Inca, té
problemes per garantir el subministrament d’aigua potable quan en els pous municipals de Son Fiol hi ha una
avaria.
En conseqüència en data 30 de desembre de 2015 i registre d’entrada a l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental amb el núm. 2091/2015, l’Ajuntament d’Inca ha sol·licitat una connexió amb les
instal·lacions en alta d’aquesta entitat.
IV. Que aquesta petició ha estat analitzada per l’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment i Dessaladores de
l’Agència, la qual ha informat que davant l’actual situació d’escassesa dels recursos hídrics i de l’increment de
la demanda d’altres municipis, només seria possible subministrar el cabal de 250 m3/h, condicionat a
l’efectiva disponibilitat dels recursos existents a la xarxa de l’Agència.
V. Que la col·laboració per a la gestió integral i sostenible de l’aigua a fi de protegir millorar els recursos
hídrics i del medi ambient, així com garantir que el subministrament d’aigua potable es faci mitjançant un ús
sostenible, equilibrat, equitatiu i racional, ha de esser tractada conjuntament per ambdues administracions.
Així el Decret 114/1994, de 22 de novembre, sobre la col·laboració amb les corporacions locals en matèria
d’abastiment d’aigua a les poblacions, preveu la figura del conveni com un dels instruments a través del qual
s’ha d’articular aquesta col·laboració.
En atenció amb l’anteriorment exposat i vist l’interès d’ambdues parts per solucionar el problema de
subministrament d’aigua potable actualment existent al municipi d’Inca, és voluntat de les dues
administracions formalitzar un conveni de col·laboració que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte del present Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental i l’Ajuntament d’Inca pel tal de garantir el subministrament d’aigua potable al municipi
d’Inca, en moments puntuals i excepcionals, concretament, en cas d’avaria dels pous de Son Fiol o una
manca d’aigua procedent d’aquests pous.
Segona. Obligacions de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
1. Executar les obres de connexió entre la xarxa de subministrament de l’Agència amb la xarxa municipal a fi i
a efecte de poder compliment a l’establert en aquest Conveni.
2. Atendre, una vegada finalitzades les obres de connexió, de manera puntual, això és, en casos excepcionals
per avaria o manca d’aigua als pous municipals de Son Fiol, la demanda d’aigua de 250 m3/h sol·licitada per
l’Ajuntament d’Inca.
En aquest supòsit l'Ajuntament d'Inca haurà de sol·licitar la demanda d'aigua amb l'antelació suficient.
La satisfacció d’aquesta demanda estarà condicionada a la disponibilitat d’aquest recurs en les instal·lacions
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
3. Realitzar els controls de la qualitat de l’aigua subministrada, seguint els criteris establerts en el Reial decret
140/2003, de data 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum
humà a les Illes Balears, desenvolupat pel Decret 53/2012, de data 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les
aigües del consum humà a les Illes Balears.
4. Comunicar a l’Ajuntament d’Inca de forma expressa les aturades en la distribució de l’aigua que hagi de

realitzar per motius tècnics, sense que l’Ajuntament d’Inca pugui reclamar qualsevol tipus d’indemnització per
aquest concepte. Així mateix, l’Agència informarà a l’Ajuntament d’Inca, a la major brevetat possible, de totes
les anomalies que poguessin sorgir amb la possible afectació al normal subministrament d’aigua potable.
Tercera. Obligacions de l’Ajuntament d’Inca
1. En virtut d’aquest Conveni, l’Ajuntament d’Inca, en el cas d’emergència per avaria o manca d’aigua als
pous municipals de Son Fiol, s’obliga a consumir un volum mínim d’aigua potable de 20.000 m3/anuals,
sempre que la disponibilitat dels recursos existents a la xarxa de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental ho permetin.
L’anualitat de l’apartat anterior començarà a comptar des que sigui possible el subministrament d’aigua per
part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a l’Ajuntament d’Inca.
En el cas que el volum d’aigua realment subministrada fos inferior a l’establert a l’apartat anterior, l’Ajuntament
d’Inca es compromet a abonar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat la diferència entre els metres
cúbics subministrats i el compromesos (20.000 m3/anuals) per l'import de 0,85 €/m3, a excepció que la causa
del consum inferior d’aigua potable assenyalat a l’apartat anterior per part de l’Ajuntament d’Inca hagi estat
provocat per la manca de disponibilitat dels recursos per part de l’Agència.
2. Abonar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les despeses generades pel
subministrament d’aigua potable, les quals es fixen a la clàusula quarta d’aquest document.
Quarta. Estructura del preu
1. Preu. El preu per m3 serà de 0,70 € (sense IVA), pel mesos de novembre, desembre, gener, febrer,març i
abril: i d'1 € (sense IVA), pel mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre.
2. Facturació. L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental facturarà a l’Ajuntament d’Inca per mes
vençut, dins els deu primers dies del mes següent al subministrament. L’Ajuntament d’Inca haurà d’abonar la
factura mitjançant transferència bancària al c/c ES41 04872129432000002957 dins el 30 dies següents a la
data d’emissió de l’esmentada factura.
3. Formula de revisió. El preu unitari per m3 serà revisat anualment, d’acord amb la següent fórmula:
Tn = 0,40

índex energètic n

+ 0,60

índex energètic n-1
L’índex energètic correspon a l’índex de l’energia que figura a l’índex oficial de preus de materials publicat
periòdicament pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE ).
Sent l’índex energètic “n”: el publicat tres mesos abans del compliment de cada anualitat.
Sent l’índex energètic “n- 1”: el publicat a la data de la signatura del Conveni.
Tn : índex de revisió de la tarifa que serà el resultat d’aplicar la fórmula establerta, el qual s’aplicarà a partir de
cada any després de la data de la firma del Conveni.
La revisió de la tarifa s’aplicarà anualment a partir de l’any següent a la signatura del Conveni.
4. Amb independència d'allò exposat, si per qualsevol circumstància durant el termini de vigència del Conveni
s’establís un preu unificat de l’aigua subministrada per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a
tota l’illa de Mallorca, el preu a aplicar serà aquest en lloc de l’establert a aquesta clàusula.
No obstant això, i en el cas que l’Ajuntament d’Inca no estigués d’acord amb el nou preu fixat per a tota l’illa
de Mallorca, aquest Conveni quedarà automàticament resolt.
Cinquena. Compensació

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental podrà cedir a l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears els drets de crèdits derivats de l’impagament de les factures per part de l’Ajuntament
d’Inca a fi i a efecte que es pugui compensar el deute entre les dues administracions.
Sisena. Comissió de seguiment
Es crearà una comissió de seguiment formada per quatre representants; dos per part de l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental que seran el director gerent i el secretari general en virtut del nomenament
aprovat pel Consell d’Administració d’aquesta entitat en data 18 de juny de 2013, i uns altres dos per
l’Ajuntament d’Inca, amb les següents funcions:
1. Resolució dels conflictes, que es puguin plantejar entre les parts quant a l’aplicació del Conveni.
2. Interpretació del Conveni.
3. Gestió i solució dels conflictes en els cas d’extinció o resolució del Conveni.
4. Control i seguiment dels compromisos assumits per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i
de l’Ajuntament d’Inca.
Setena. Vigència del Conveni
La vigència d’aquest Conveni començarà en la data de la seva signatura i la seva durada serà de cinc anys.
No obstant això, una vegada transcorregut aquest termini si cap de les parts notifica a l’altra amb un mes
d’anticipació com a mínim a la data prevista per al seu venciment la seva voluntat de no renovar aquest
Conveni, aquest es prorrogarà tàcitament i automàticament per períodes anuals.
Vuitena. Causes de resolució
Seran causes de resolució del present Conveni:
1. El transcurs del seu període de vigència.
2. El mutu acord de les parts.
3. L’incompliment de les obligacions pactades en aquest.
4. La impossibilitat legal o material de continuar amb el seu objecte.
5. L’aprovació d’un preu únic per a l’illa de Mallorca, sempre que l’Ajuntament d’Inca no estigui d’acord amb la
seva aplicació. Aquest fet donarà lloc que l’Ajuntament d’Inca pugui instar la resolució del Conveni.
No obstant això, aquest Conveni es resoldrà automàticament per l’impagament per part de l’Ajuntament
d’Inca, de 2 o més factures en els termes establerts a la clàusula quarta, sense perjudici de les accions legals
pertinents que pugui adoptar l’Agència pel cobrament dels imports generats.
Aquesta resolució es farà efectiva sense necessitat de previ avís per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental a l’Ajuntament d’Inca i sense necessitat de constituir la comissió de seguiment prevista a la
clàusula sisena.
Novena. Naturalesa i jurisdicció
El present Conveni té naturalesa administrativa, regeix en la seva interpretació i desenvolupament
l'ordenament juridicoadministratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa
administrativa, en els termes que estableix la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; resta fora de l'àmbit d'aplicació el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
I estant així d'acord les parts amb el contingut del present Conveni amb les obligacions esmentades en ell, el
subscriuen per duplicat exemplar i al sol efecte, en el lloc i data indicats en el seu encapçalament.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a
favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents
d'Inca i el grup municipal de 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 relatiu al
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Inca i l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per al
subministrament d'aigua.
15. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Torres, del grup municipal del Partit Popular, formula els següents:
1. Exposa que el seu grup té moltes preguntes pendents de contestar per escrit, alguna des de ja fa sis
mesos; no obriran un debat al respecte, simplement fan preguntes i demana que les contestin. Varen
demanar al Sr. Aguilar que sol·licitàs una còpia del conveni a Gràfiques García (Ingrama), reitera que
els la facin arribar.
El Sr. Batle respon al Sr. Torres que, seguint amb la tònica que l'equip de govern du des del primer Ple, se li
ha contestat a les dues preguntes que ha fet aquest mes i li demana que se'ls passin les preguntes pendents
per escrit.
El Sr. Torres diu que fa dos minuts que qualcú ha dit que hi havia moltes preguntes pendents de contestar
sobre l'aigua.
El Sr. Batle insta el Sr. Torres a fer pregunta-resposta perquè serà molt més àgil i els serà molt més productiu
a tots. Demana que passin aquestes preguntes al Sr. Sánchez, manifesta que les contestaran de la manera
més ràpida possible. Indica que sobre la següent pregunta li passaran un conveni urbanístic que existeix amb
Construcciones Alcudienses.
2. Demana al regidor de Medi Ambient quan tenen previst llevar tots els arbres del municipi que estan
secs o morts. Ho diu perquè a la plaça d'Espanya hi ha un arbre sec en perill de caure des de fa una
setmana.
El Sr. Batle recull els seus suggeriments.
3. Pregunta quan preveuen desbrossar els camins rurals, perquè hi ha molta gent que va a caminar, ha
arribat el bon temps, han cridat a l'Àrea de Serveis i els varen contestar que no es posassin
nerviosos, que n'hi ha per més d'un mes fins a no tenir la màquina desbrossadora de la Mancomunitat
en el mes de juny. Creu que convé que es faci un esforç i que arreglin tots els camins rurals, perquè
estan bastant malament.
El Sr. García informa que avui al matí l'ha trucat un senyor al seu mòbil, no el donarà, però ha guardat el
número com “camí de les Cimenteres”. Comenta que aquest senyor que l'ha cridat ha exposat que pel camí
de les Cimenteres, en el qual viu el “batle Torres”, passen uns camions de formigó de no sap quantes tones
que tomen les parets i que convendria cuidar el camí, perquè quan el “batle Torres” era batle i quan no era
batle aquest camí està malament. Desconeix com aquesta persona ha aconseguit el seu mòbil, perquè és
molt difícil saber-ho, però aquest senyor l'ha aconseguit. Li ha donat les explicacions convenients i li ha dit
que, si va per la carretera de Llubí, veurà el tractor de l'Ajuntament avariat. El senyor li ha contestat que sí,
que ell hi ha passat i l'ha vist. Almanco no l'han enganat; per tant, que sàpiga que tenen el tractor avariat i
l'intentaran arreglar al més aviat possible, i que sàpiga també que vendrà un tractor de la Mancomunitat, però
això funciona per assignació de dates i s'imagina que vendran abans del final de juny. Diu al Sr. Torres que ja
sap, perquè ha arreglat moltes vegades els camins, que els dubtes més grossos vénen del camí vell de
Biniamar i del camí de les Cimenteres, però que sap que no cal anar a desbrossar els camins en el mes de
març perquè en el mes de juny les herbes tornen a estar crescudes. Expressa que és millor anar-hi en
aquestes dates d'ara perquè així ja aguanten tot l'estiu. No havien previst que el tractor que ja té 30 anys,

perquè es va comprar si bé ho recorda devers l'any 80 i falla; n'han de comprar un altre i el compraran
precisament per tenir els camins molt més cuidats de com estan. Són plenament conscients de la
problemàtica dels camins. Marcarà el número de les Cimenteres per veure si és el del Sr. Torres, però creu
que no ho és. Explica que li ha demanat el nom, però que no li ha volgut donar, cosa que li sembla molt
legítima, però sí que ha estat atès directament per ell i li ha donat aquestes explicacions, i ell ha dit que,
efectivament, havia vist el tractor de l'Ajuntament avariat davant un mecànic, del qual no recorda el nom, a la
carretera de Llubí. Assegura que tenen pendent millorar l'estat dels camins i llevar herbes. Conclou que el
procediment és aquest i la voluntat és que els camins estiguin molt millor de com els han trobat.
El Sr. Torres contesta per al·lusions que no sap què té a veure el que ha demanat amb el camí de Biniamar i
amb el camí de les Cimenteres. Demana que consti en acta allò que ell ha demanat i la seva pregunta. Si
cada vegada que es fa una pregunta hi ha d'haver aquesta resposta, que els problemes vénen del camí de les
Cimenteres i del camí vell...
El Sr. García interromp el Sr. Torres.
El Sr. Torres adverteix el Sr. García que ell no té l'ús de la paraula i que, si parla, se'n va . Seguidament
s'aixeca murmurant que està fins als collons del “tio”, que és un “sinvergüenza” i que ja està bé de dir al Ple
que el problema ve dels camins de Biniamar i de les Cimenteres, i li demana de què va. La resta de regidors
del grup municipal Partit Popular també s'aixequen i surten de la sala.
El grup municipal del Partit Popular abandona la sessió.
El Sr. García diu que li ha explicat el que ha passat avui al matí, però que ell no vol saber res que véngui d'ell,
que ho tornarà a explicar. Diu al Sr. Torres que quedi darrere la porta perquè ho pugui escoltar. Repeteix que
avui l'ha cridat un senyor de les Cimenteres i que ha guardat el seu número de telèfon, i que per això ha posat
l'exemple del camí de les Cimenteres per tal d'explicar per què no poden arreglar els camins. Han donat tota
classe d'explicacions a aquest senyor. No sap si ho ha arreglat amb aquesta rotunditat la vegada anterior,
però li agradaria que quedàs explicat d'aquesta manera i, si qualcú dels presents no ho entén, intentarà fer un
esforç per explicar-ho millor. Afirma que no tenen mitjans materials per fer nets els camins aquests dies, però
que aviat tendran el tractor municipal arreglat, vendrà el tractor de la Mancomunitat i faran front al camí de les
Cimenteres, al camí de Biniamar i a tots els camins d'Inca. Però, quant al de les Cimenteres, han cridat avui i
algunes vegades perquè tenen una gran preocupació per l'estat de conservació del camí. Reitera que això és
el que ha volgut dir. Agraeix al Sr. Batle que l'hagi deixat parlar i sobretot que l'hagi escoltat.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-dues hores i vint minuts,
de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.

