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INTERVENTOR:
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Sr. Miquel Batle Vallori

A la  sala  de  sessions  de  la  casa  consistorial  de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent les 19.30
hores  del  dia  27  D'ABRIL  DE  2017,  es  reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera convocatòria, amb
convocatòria prèvia a l’efecte, per tal de realitzar la
sessió ordinària sota la Presidència del Sr. Virgilio
Moreno Sarrió, i amb l’assistència dels regidors que
es relacionen al marge.

El  Sr.  Felip  Jerez  s'incorpora  a  la  sessió  en  el
moment indicat a l'acta.

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



Primerament,  per  la  Presidència,  i  després  de  comprovar  en  els  termes  exposats  que  hi  ha  el  quòrum
legalment  exigit  per  l’article 90 del  Reglament d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE MARÇ DE 2017

Atès que no hi ha cap observació per formular s'aprova l'acta per unanimitat (20).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 364 AL 542 DE 2017

Els assistents es donen per assabentats.

3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 408, 425 I 515/2017 DE L’AJUNTAMENT, 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 núm. 408, 425 i 515/2017 de l’Ajuntament.

“L'article  218 del  Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de 5  de març per  qual  s'aprova el  test  refós  de la  Llei
reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix:

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 en l'ordre del dia.

Núm. Decret Data Observació Documentació
2017000408 24/03/2017 Factures ( 3 pàgines)
2017000425 31/03/2017 Factures ( 3 pàgines)
2017000515 10/042017 Factures (3 pàgines)

Inca, 24 d'abril de 2017. L'interventor, Antoni Cànaves Reynés.”
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El Sr. Torres manifesta que és molt curiós que quan l'equip de govern estava a l'oposició es va omplir la boca
durant molts anys de dir que els contractes no s'ajustaven a la normativa vigent, i ara no tan sols continuen
aquesta dinàmica sinó que han afegit al banyat, mantenen tots els contractes de les passades legislatures i
han afegit uns altres. El cas de Wifi Balears comença a cridar l'atenció, un contracte nou adjudicat a dit. Les
quantitats facturades comencen a ser  llamatives,  per no dir escandaloses. Estaran vigilants de si aquestes
adjudicacions d'aquests contractes compleixen o no la normativa. Ara està de moda, especialment al Govern
Balear la quantitat de contractes que s'han donat a amics, familiars i demés coneguts. Els preocupa veure que
en aquest  Ajuntament  es  va  crear  una  Regidoria  de  Transparència  per  tal  que  totes  les  contractacions
complissin la normativa vigent. Avui duen nou pàgines de factures que incompleixen la contractació vigent.
Dia 13 de juny farà dos anys que governen i no han solucionat ni un sol contracte, tots els contractes que feia
malament el  grup municipal Partit  Popular  la passada legislatura segueixen igual:  metges, assegurances,
telefonia, grues... Comença a ser escandalós el tema de Wifi Balears, comença a haver moltes factures d'un
contracte adjudicat a dit.  Les contractacions que fan des de l'Àrea de Transparència estan malament,  no
compleixen la normativa. Desconeix si les faran bé aquesta o la propera legislatura, però está ben segur que
amb el bagatge que duen la propera legislatura no governaran, perquè eren la sala VIP dels pulcres, que no
havien de donar contractes a dit a ningú, que no havien d'ajudar als seus amics i familiars, són els que ho fan
pitjor. I per mostra, un botó. De Wifi Balears, a l'Ajuntament d'Inca cada mes hi ha factures que no compleixen
la normativa. No faran el mateix que ells, que els varen dur tres vegades a Fiscalia. Li demana al Sr. Frontera
si se'n recorda i diu que cap de les vegades varen tenir raó. Potser ara ells sí que tendran raó, i passarien
molt de gust si tenguessin raó, perquè evidentment quan governen són molt pitjors que el grup municipal
Partit Popular. Prova d'això és que fa casi dos anys que governen i són incapaços de solucionar un tema tan
fàcil de solucionar.

El Sr. Frontera explica que per contractar la wifi varen tenir converses amb tres empreses diferents que els
varen explicar els serveis que oferien per diferents places i per tema d'informàtica varen considerar que la que
presentava una millor proposta era aquesta empresa, Wifi Balears. És cert que és un servei que superarà els
12 mesos i  s'haurà de treure un contracte obert,  i  ara s'estan fent els tràmits perquè pugui sortir  aquest
contracte. Diu que per al grup municipal Partit Popular, si una persona ha passat per davant d'una seu de
MÉS, sembla que ja es tracta d'un contracte il·legal, i que això vengui d'una persona com el Sr. Torres, que ha
estat Batle durant sis anys, i que sap perfectament què són els contractes menors, li estranya, que el Sr.
Torres digui que es fan contractes a amics i coneguts. Demana al Sr. Torres qui va fer l'estudi de privatització
de l'aigua, diu que el va fer un amic seu. No sap qui perquè no li varen contestar l'any 2011, i demana qui va
fer la seva pàgina web rafeltorres.com, encara no ho saben. Però sí que saben quina empresa va facturar un
bloc del Batle que no existia. Per tant, que deixi d'atacar i entrar en acusacions ridícules cap a MÉS perquè
aquí sí que no els pot donar cap tipus de lliçó.

El Sr. Torres explica que no ha de donar explicacions de qui ha fet la pàgina web rafeltorres.com perquè és un
tema particular, no municipal. Si el Sr. Frontera fa una pàgina www.bielfrontera.com o .es o .cat a ell no li han
de donar explicacions perquè no li interessa, i .cat encara menys, ja que .es podria ser permissiu però .cat no
li interessa per res, perquè és un tema particular. Diu que el Sr. Frontera, que ha fet de graciós com sempre,
durant 20 anys han duit al grup municipal Partit Popular quan estava a l'equip de govern, tres vegades a
Fiscalia, i les tres vegades s'han tornat per allà per a on han vengut, però els ho han fet passar malament.
Avui, amb el berenar que tenen al Govern, que cada dia surten més contractes amb campanyes electorals al
Sr. Garau, Calvià, Formentera i sobretot al Govern, alerta al Sr. Frontera de que no es cremi, ja que aquests
contractes estan colocats a dit, incompliment de la normativa, fraccionament de contractes. Per això, que no
vengui a dir-li a aquest Ple què és el que el Sr. Torres ha fet malament, perquè a data d'avui no ha fet res
malament. A més vol que quedi ben clar a l'acta que quan varen entrar a l'Ajuntament en els seu programa
electoral  se  varen  omplir  bé  la  boca  dient  que  farien  una  auditoria  de  com  estaven  els  comptes  de
l'Ajuntament. Demana a on és aquesta auditoria. Diu que no n'han fet cap encara que han revisat bé i cercat
dins els calaixos i davall les catifes, però que no han trobat res. Així que no li permet que de manera vetllada
en aquest Ple li pugui tildar de res, si té proves de res o té acusacions de res, que faci el que ha fet sempre,
que se'n vagi a Fiscalia, però que no faci cap ni una d'insinuació cap a la seva persona, cap al seu grup
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municipal ni cap membre del grup municipal Partit Popular que ha governat durant 20 anys. Repeteix que vol
que consti  en acta que el Sr. Frontera ha fet unes insinuacions vetllades, ja que no s'ha atrevit a dir-les
directament, de pàgines web i que no li permet en aquest Ple, i que si té proves que ho demostri.

Durant el debat s'ha incorporat a la sessió el Sr. Felip Jerez.

Els assistents es donen per assabentats.

4. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI 2016

Es dóna compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms de l’exercici
2016.

“INFORME  SOBRE  EL  SEGUIMENT  DEL  COMPLIMENT  DE  L’AVALUACIÓ  DELS  OBJECTIUS
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, SOSTENIBILITAT FINANCERA I REGLA DE LA DESPESA, EMÈS AMB
MOTIU DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’INCA
DE L’EXERCICI 2016 (infor.4 – 2017)

PRIMER.- OBJECTE DE L'INFORME
Aquest  informe  s’emet  amb  l’objecte  de  verificar  el  compliment  d'avaluació  dels  objectius  d’estabilitat
pressupostària,  sostenibilitat  financera  i  regla  de  la  despesa,  referits  a  l’aprovació  de  la  liquidació  del
pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2015, en els termes establerts en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

SEGON.- NORMATIVA LEGAL
L’article  16  del  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  per  el  que  s’aprova  el  Reglament  de
desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,  d’estabilitat  pressupostària  (RD  1463/2007),
detrmina que la Intervenció de l’ens local ha d’emetre un informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària referit a la liquidació del pressupost, el qual serà independent de l’assenyalat a
l’article 191.3 del TRLRHL. Mentre que l’article 15 del RD 1463/2007, senyala que l’objectiu d’estabilitat es
calcularà en termes consolidats dels ens compresos en l’article 4 del mateix.

L’article 3 de la LOEPSF, que deroga el Text Refós de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, estableix que l’elaboració, aprovació i execució del pressupost
dels ens que integren el sector Administracions Públiques, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96, del Consell, de 25 de juny
de 1999, ha de realitzar-se en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea i s’han
de complir els objectius fixats de la regla de la despesa i del límit del deute.

Els  articles  11,  12,  13  de  la  LOEPSF  estableixen  la  instrumentalització  dels  principis  d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i de sostenibilitat financera,mentre que l’article 15 senyala que els
objectius  d’estabilitat  pressupostària,  deute  públic  i  la  taxa  de  referència  de  creixement  del  PIB  mig  de
l’economia espanyola els ha d’aprovar el Consell de Ministres, d’acord amb les previsions del Banc Central
europeu i de la Comissió Europea. 

Per acord del Consell  de Ministres s’han fixat els següents objectius per cadascun del subsector entitats
locals.

Hem de fer referència, també, a l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per el que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.
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OBJECTIUS  PERÍODE  2017-2019  PER  LES
ENTITATS LOCALS EN TERMES DE % DEL PIB 

   
   

2017 2018 2019
Objectiu estabilitat pressupostària 0 0 0

Objectiu deute públic 2,9 2,8 2,7
Regla de la despesa 2,1 2,3 2,5

TERCER.- NATURALESA DE L'INFORME
De conformitat amb allò que es regula a l’article 16 del RD 1463/2007 i en els articles 11, 12 i 13 de la
LOEPSF l’informe té el caràcter d’obligatori, encara que no tindrà la naturalesa de vinculant.

QUART.- ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ.
La LOEPSF és aplicable a les Corporacions Locals tal i com indica expressament el seu art. 2.c), segons el
qual, als efectes d'aquesta Llei, el Sector Públic està integrat per el sector Administracions públiques, que
inclou, entre d'altres, el subsector de les Corporacions Locals.

a) En general.

El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de l'estabi -
litat pressupostària ,en la seva aplicació a les Entitats Locals, té un àmbit subjectiu molt important, que inclou,
en el que ens afecta (art.2):

1.- Els Ajuntaments.
2.- Els organismes autònoms i les entitats públiques empresarials vinculades o dependents dels ajuntaments.
3.- Les societats mercantils en les quals es doni alguna de les següents circumstàncies:

 Que l'entitat local, els seus ens dependents, vinculats o participats per la mateixa, participin a la seva
capital social, directa o indirectament de forma majoritària.

 Que qualsevol òrgan, organisme o societat mercantil integrant o dependent de l'entitat local, disposi
de drets de vot majoritaris  en la societat,  bé directament,  bé mitjançant acords amb altres socis
d'aquesta última.

 Que qualsevol òrgan, organisme o societat mercantil integrant o dependent de l'entitat local, tingui
dret a nomenar o a destituir a la majoria dels membres dels òrgans de govern de la societat, bé direc -
tament, bé mitjançant acords amb altres socis d'aquesta última.

 Que l'administrador únic o la majoria dels membres del consell d'administració de la societat, hagin
estat designats en la seva qualitat de membres o consellers per l'entitat local, organisme o societat
mercantil dependents de l'entitat local.

A aquests efectes, els drets de vot, nomenament o destitució esmentats, s'afegiran els que l'entitat local, orga -
nisme o societat mercantil integrants o dependents de l'entitat local, posseeixi a través d'altres societats.

4.- Les institucions sense ànim de lucre que estiguin controlades o finançades majoritàriament per algun o va -
ris dels subjectes enumerats.

5.- Els consorcis que les entitats locals hagin pogut constituir amb altres administracions públiques per a finali -
tats d'interès comú o amb entitats privades que persegueixin finalitats d'interès general, sempre que la partici -
pació de les entitats locals en aquests Consorcis sigui majoritària, o bé que en cas d'igualtat de participació
amb altres entitats que no siguin de caràcter local, es compleixi alguna de les següents característiques:
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 Que la o les entitats locals disposin de majoria de vots en els òrgans de govern.
 Que la o les entitats locals tinguin facultats per nomenar o destituir a la majoria dels membres de l'òr -

gan de govern.

6.- Aquells ens no inclosos en els paràgrafs anteriors, que es classifiquin com a agents del sector públic local
per les institucions amb competència en matèria de comptabilitat nacional citades en l'article 3.1 d'aquest Re -
glament.

A l'efecte de la inclusió en alguna de les categories esmentades, l'article 3 d'aquest Reglament regula la com -
petència per a la classificació dels agents, atribuint-la a l'Institut Nacional d'Estadística, juntament amb la In -
tervenció General de l'Administració de l'Estat i la col·laboració tècnica del Banc d'Espanya.

b) Aplicació a l'Ajuntament d'Inca.

Del que s'ha dit, es desprèn clarament que les normes sobre estabilitat pressupostària s'apliquen tant a l'Ajun -
tament d'Inca, com als seus Organismes Autònoms.

Respecte de la resta d'entitats les quals formen part de l'Ajuntament com la Fundació Teatre Principal d'Inca
es considera que inicialmentent compleix els requisits per considerar-la com a Ens de l'Ajuntament d'Inca a
l'efecte de l'estabilitat pressupostària.

En conseqüència, els ens als quals li és aplicable en tota la seva plenitud, per estar classificades com a Admi -
nistracions Públiques en l'Inventari d'ens del sector públic local d'aquesta Entitat Local, són actualment:

1. Ajuntament d'Inca.
2. Organisme Autònom Local Institut Municipal d'Activitat Física.
3. Organisme Autònom Residència Miquel Mir.
4. Organisme Autònom Fundació Antoni Torrandell.
5. Organisme Autònom Fundació Pública llar d'Infants. 
6. Fundació Teatre Principal d'Inca

CINQUÈ.- CONCEPTE D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-, s'entén per estabilitat pressupostària la situació d'equili -
bri o de superàvit estructural, entès en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició contingu -
da en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (comunament denominat SEC95 i SEC10). Que
en la pràctica suposa que la previsió d'ingressos no financers (capítols de l'1 al 7 de l'estat d'ingressos) sigui
igual o major que les despeses no financeres (capítols 1 al 7 de l'estat de despeses).

De tal manera que les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens públics dependents d'aquelles,
que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials, aprovaran, exe -
cutaran i liquidaran els seus pressupostos consolidats ajustant-se al principi d'estabilitat definida. A aquests
efectes, s'entendrà que s'haurà d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària qualsevol alteració dels pressu -
postos inicials definitivament aprovats de l'entitat local i dels seus organismes autònoms, i, si escau, qualsevol
variació de l'evolució dels negocis respecte de la previsió d'ingressos i despeses dels ens públics depenents
(art. 4.1 del Reial decret 1463/2007).

La normativa que analitzem distingeix dos tipus d'Ens Locals:

1. Les  incloses  en  l'àmbit  subjectiu  de  l'article  111  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals
(TRLRHL), aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Això és, les que els és aplicable
el règim de cessió de recaptació d'impostos de l'Estat.
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2. Les restants entitats locals.

Cal assenyalar que l'Ajuntament d'Inca, li és aplicable el règim de les restants entitats locals ja que no està
dins l'ambit subjectiu de l'article 111 del TRLRHL.

SISÈ.- COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DERIVAT DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’INCA.
Respecte de les entitats per les quals el principi d'estabilitat pressupostària s'associa al cicle econòmic, l'ava -
luació  del  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària  correspon  (art.  16.1  del  Reial  decret
1463/2007):

a) En quant a la Liquidació del Pressupost o l'aprovació del Compte General, correspondrà a la Intervenció
General de l'Administració de l'Estat.

b) En quant al Pressupost inicial i les seves modificacions, a la Intervenció local.

En les restants entitats locals (art. 16.2 del Reial decret 1463/2007), la Intervenció local elevarà al Ple un infor -
me sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i entitats de-
pendents.

L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en els articles 168.4 , 177.2 i 191.3
del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisen -
des Locals -TRLRHL-, referits, respectivament, a l'aprovació del pressupost general, a les seves modificaci -
ons i a la seva liquidació.

L'Interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos practicats sobre la base de les
dades dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Així mateix, la Intervenció de l'entitat local elevarà al Ple informe sobre els estats financers, una vegada apro -
vats per l'òrgan competent, de cadascuna de les entitats depenents de l'article 4.2 del present Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

Quan el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment, l'entitat local remetrà l'informe corresponent a la Direcció
general de Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que
exerceixi la tutela financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, explicats des del coneixement del Ple.

En aquest moment, l'Ajuntament d'Inca es troba en el segon cas, és a dir, correspon a l'Interventor local l’ava -
luació del compliment de l'objectiu d'estabilitat. En conseqüència, el present informe dona compliment a la
normativa vigent en els termes exposats. 

Com s'ha indicat, a continuació procedeix determinar els càlculs que han d'efectuar-se per determinar el com -
pliment de l'objectiu d'estabilitat . Per a això és imprescindible determinar en què consisteixen els ajustos en
termes de Comptabilitat Nacional, per a això la Intervenció General de l'Administració de l'Estat -IGAE- ha ela -
borat un Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les Corporacions Locals, als quals cal
afegir els nous ajustos que el Ministeri mitjançant diferents Notes va publicant a la seva pàgina web. Encara
que els ajustos que figuren en dita Manual es refereixen a la liquidació, el Ministeri contempla expressament
els mateixos ajustos en l'aprovació del Pressupost (Nota del Ministeri de 19/11/2012), per això es realitzaran
aquests ajustos amb les matisacions que s'indiquen.
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Seguint el Manual i les Notes del Ministeri esmentats, els càlculs efectuats, el detall dels quals figura com a
annex, són els següents:

1. Registre en Comptabilitat Nacional d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos.
De conformitat amb el Manual, el criteri en comptabilitat nacional per a la imputació dels ingressos fiscals i
assimilats és el de meritació. No obstant això pot haver-hi ingressos reportats en un exercici i que no arribin a
recaptar-se, per la qual cosa, amb la finalitat d'evitar l'efecte sobre el dèficit públic dels ingressos reportats i
no cobrats, s'ha d'ajustar en funció de l'import cobrat en cada exercici, ja sigui de corrent o de tancats, això
afecta a Capítols 1 (Impostos directes), 2 (impostos indirectes) i 3 (taxes i altres ingressos). 

CAPÍTOLS
DRN DRN Recaptats DRN  Recaptats

31/12/2016 exer. Corrent exer. Tancats
CAP 1. Impots directes 9.886.478,84 8.168.760,60 1.418.995,02
CAP 2. Imposts indirectes 168.711,19 168.657,19 105,76
CAP 3. Taxes, preus públics i altres 8.895.906,13 7.193.818,68 1.023.921,23
INGRESSOS CORRENTS 18.951.096,16 15.531.236,47 2.443.022,01

RECAPTACIÓ EXE. CORRENT MÉS EXE.
TANCATS 17.974.258,48

CAP 1. Impots directes -298.723,22
CAP 2. Imposts indirectes 51,76
CAP 3. Taxes, preus públics i altres -678.166,22
TOTAL AJUST CRITERI DE CAIXA (-) -976.837,68

2. Tractament dels lliuraments a compte de la Participació de Tributs de l'Estat.
En  Comptabilitat  Nacional,  els  pagaments  mensuals  es  registren  en  el  període  en  què  es  paguen  i  la
liquidació definitiva en el moment en què es determina i se satisfà. Aquest mateix criteri, en general, és el que
s'aplica al pressupost, per la qual cosa, la coincidència d'ambdós criteris de comptabilització no origina la
pràctica d'ajust algun

3. Tractament dels interessos en Comptabilitat Nacional.
En  comptabilitat  pressupostària,  els  interessos,  diferències  de  canvi,  així  com qualsevol  altre  rendiment
derivat de l'endeutament, s'apliquen al pressupost en el moment del venciment, mentre que en la comptabilitat
nacional es registren les quantitats reportades durant l'exercici, amb independència de quan es produeixi el
seu pagament. La diferència de criteris dóna lloc a la realització del corresponent ajust per interessos. No s'ha
practicat cap ajust.

4. Inversions realitzades pel sistema de “abonament total del preu”
Aquest ajust es defineix com aquell en que el preu del contracte es satisfà per l'Administració mitjançant un
pagament únic en el moment de d’acabament de l’obra, obligant al contractista a finançar la construcció. No
s'ha practicat cap ajust.

5. Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
La justificació de l'ajust es deu al fet que la Corporació Local, en ocasions, encomana a una empresa pública
d'ella depenent,  la  realització d'una inversió per compte de la Corporació Local,  que serà traspassada a
balanç  d'aquesta  Administració  al  seu  terme.  Es  tracta  d'empreses  que  no  tenen  la  consideració
d'administració pública.
En Comptabilitat Nacional aquestes operacions han d'assignar-se al destinatari final des del moment en què
comença la seva execució. No s'ha practicat cap ajust.

6. Consolidació de transferències entre Administracions Públiques
Distingeix el manual dos tipus de consolidació:

1. Consolidació interna, la realitzada entre l'Ajuntament i els ens depenents.
2. Consolidació externa, la realitzada entre l'Ajuntament i la resta d'Administracions Públiques.
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L'objectiu que es pretén és aconseguir que les transferències donades i rebudes coincideixin en concepte,
import i període de comptabilització.

En comptabilitat nacional han de respectar-se, amb caràcter general, els criteris de comptabilització als quals
està subjecte el pagador de la transferència. Per tant,  una vegada fixat el moment en què es registra la
despesa pel pagador,  el  perceptor de la transferència ha de comptabilitzar-la simultàniament i  pel mateix
import, en cas contrari procedirà l'ajust corresponent.

Respecte a les transferències rebudes i pagades a altres Administracions Públiques, no s'ha practicat cap
ajust. 

1. Tractament dels ingressos obtinguts per la venda d'accions.  Aquest  Ajuntament  no ha procedit  a
vendre accions durant l'exercici que es liquida i tampoc consta que els seus ens depenents hagin
obtingut ingressos per aquest concepte. No s'ha practicat cap ajust.

2. Tractament en comptabilitat nacional dels dividends i participació en beneficis. Aquest Ajuntament no
ha tingut en l'exercici que es liquida dividends ni participació en beneficis, ni tampoc consta en els ens
depenents. No s'ha practicat cap ajust.

3. Ingressos  obtinguts  del  Pressupost  de  la  Unió  Europea.  De  la  comptabilitat  de  l'exercici  no  es
dedueixen ajustos d'aquests ingressos.

4. Operacions de permuta financera (swaps).  Aquest  Ajuntament  no té  formalitzades operacions de
permuta financera, ni consta que els seus ens depenents hagin realitzat aquest tipus d'operacions.

5. Operacions d'execució i reintegrament d'avals.  El possible ajust es refereix al cas que l'Ajuntament
hagi concedit avals, i aquests s'executin, amb el possible reintegrament posteriorment de l'import. En
aquest exercici, l'Ajuntament no ha realitzat operacions de les quals s'indiquen en aquest apartat.
Tampoc consta en els seus ens depenents.

6. Aportacions  de  capital  a  empreses  públiques.  Aportacions  realitzades  per  finançar  despeses  de
capital. No consten aportacions de capital a empreses públiques per a aquest exercici.

7. Asunció i  cancel·lació de deutes d'empreses públiques.  El  Manual  es refereix a deutes financers
(préstecs). Durant l'exercici de referència l'Ajuntament no ha assumit ni cancel·lat deutes d'empreses
públics.

8. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de despeses de la Corporació
Local

En comptabilitat nacional el principi de la meritació s'utilitza per al registre de qualsevol flux econòmic i, en
particular,  per  a  les  obligacions.  L'aplicació  d'aquest  principi  implica  el  còmput  de  qualsevol  despesa
efectivament realitzada en el dèficit d'una unitat pública, amb independència del moment en què té lloc la seva
imputació pressupostària.

L'aplicació  pràctica d'aquest  ajust  suposa que cal  deduir  les despeses realitzades en l'exercici  anterior  i
aplicats al pressupost que es liquida. 

Compte Ajust
(413) - 2.623,70

Total Ajust - 2.623,70

AJUSTOS QUE APAREIXEN EN LES NOTES DEL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA:

9. Ajustos per Liquidació de la Participació de Tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009 . Aquest
ajust apareix en les Notes i impresos de la web del Ministeri, i -encara que no s'indica expressament-
sembla justificar-se en què es tracta d'un ajust positiu, donada la tècnica de comptabilització que
s'utilitza (mitjançant  devolució  d'ingressos  indeguts), per  la  qual  cosa  al  no  figurar  en  l'estat  de
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despeses, es considera un ajust positiu.

PTE Devolucions mensuals Ajust 31/12/2016
2008 1.701,39 20.416,68
2009 4.832,91 57.994,92

Total Ajust PTE (+) 78.411,60

10.  Ajust per grau d'execució de la despesa.  Per la naturalesa d'aquest ajust,  només procedeix
aplicar-ho en l'aprovació del pressupost, no en la seva liquidació, fase en la qual ens trobem, per la
qual cosa no es realitzarà aquest ajust.
11. Adquisicions amb pagament ajornat. No consten adquisicions amb pagament ajornat.
12. Arrendament financer. No existeixen ajustos per aquest concepte, tal com sembla que el SEC95
configura els arrendaments financers (com a préstecs per la formació brut del capital sobre un bé que
al final de l'arrendament reverteix a la Corporació Local), ja que tots els arrendaments financers dels
quals es té constància, en cap s'adquireix el bé al final del període.
13. Contractes d'associació públic privada (APP’s). No consten contractes d'associació públic privada.
14. Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altres Administracions Públiques. No
consten inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altres Administracions Públiques.
15. Préstecs. No consta la concessió de préstecs per part de l'Entitat local.
16.- Uns altres. No consten altres ajustos.

En primer lloc,  consolidarem els resultats de l'Ajuntament i els ens dependents:

CONSOLIDACIÓ AJUNTAMENT I ENS DEPENENTS
ENTITAT AJUNTAMENT TONINAINA RESIDÈNCIA TORRANDELL IMAF FUNDACIÓ TOTAL
Concepte        
DR Cap I a VII
abans de la 
consolidació

26.779.858,83 714.245,29 935.692,04 294.191,04 1.187.335,33 310.000,00 30.221.322,53

OR Cap I a 
VII abans de 
la 
consolidació

20.809.941,81 670.708,12 1.305.421,53 294.191,66 1.173.828,25 124.100,85 24.378.192,22

Ajust de 
consolidació 
de DR 

0,00 -440.000,00 -521.000,00 -212.731,00 -800.000,00 -50.000,00 -2.023.731,00

Ajust de 
consolidació 
de OR

2.023.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.023.731,00

DR Cap I a VII
DESPRÉS de 
la 
consolidació

26.779.858,83 274.245,29 414.692,04 81.460,04 387.335,33 260.000,00 28.197.591,53

OR Cap I a 
VII DESPRÉS
de la 
consolidació

18.786.210,81 670.708,12 1.305.421,53 294.191,66 1.173.828,25 124.100,85 22.354.461,22

Una  vegada  posats  de  manifest  els  ajustos  anteriors,  i  la  consolidació  es  passa  a  calcular  l’estabilitat
pressupostària de l'Ajuntament d'Inca amb ens dependents del mateix. Els càlculs són els següents:
 

OBJECTIU CONSOLIDAT D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE L'AJUNTAMENT D'INCA LIQUIDACIÓ

 
PRESSUPOST

2016
(+) Ingressos no financers  Cap I a VII 28.197.591,53
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(+) Ingressos financers Cap VIII i IX 34.600,00
TOTAL INGRESSOS 28.232.191,53
(-) Despeses no financeres Cap I a VII 22.354.461,22
(-) Despeses financeres Cap VIII i IX 1.364.734,31
TOTAL DESPESES 23.719.195,53
(+/-) Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i despeses no financeres de la liquidació del 

-901.049,78
pressupost de 2016 per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de finançament calculada

conforme al SEC
(+/-) Total ajust capítols I, II, i III -976.837,68

Ajust per recaptació capítol I -298.723,22
Ajust per recaptació capítol II 51,76
Ajust per recaptació capítol III -678.166,22

(+) Total ajustos PTE 2008 i 2009 78.411,60
Ajust PTE 2008 20.416,68
Ajust PTE 2009 57.994,92

(+/-) Total ajustos per liquidació PTE de exercicis distints a 2008 i 2009 0,00
(+/-) Interessos 0,00
(+/-) Diferències de canvi 0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de despesa 0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0,00
(+/-) Ingressos per venda d'accions (Privatitzacions) 0,00
(+/-) Dividends i participació en beneficis 0,00
(+/-) Operacions de permuta financera 0,00
(+/-) Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00
(+/-) Assumpció i cancel·lació dedeutes 0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost -2.623,70
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00
(+/-) Préstecs 0,00
(+/-) Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al Pressupost 0,00
(+/-) Consolidació de transferències 0,00
TOTAL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 4.942.080,53
 TÉ CAPACITAT DE FINANÇAMENT 4.942.080,53

Practicats tots els ajustos esmentats, tal i com s'ha posat de manifest amb anterioritat, la Liquidació del Pres -
supost de l'Ajuntament de l'exercici 2016,  COMPLEIX AMB L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀ-
RIA, TÉ CAPACITAT DE FINANÇAMENT  . 

SETÉ.- COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA.
L’article  12  de  la  citada  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financiera,  exigeix també a les Entitats Locals que la variació de despesa no superi la taxa de referència de
creixement del PIB, corresponent al Ministeri la seva determinació.

El Consell de Ministres, en Reunió de 10 de juliol de 2105 conforme a l'establert en l'article 15 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,  d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, va fixar els objectius
d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i de Deute Públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de
cadascun de les seves subsectores per al període 2017-2019

OBJECTIUS  PERÍODE  2017-2019  PER  LES
ENTITATS LOCALS EN TERMES DE % DEL PIB 

   
   

2017 2018 2019
Objectiu estabilitat pressupostària 0 0 0

Objectiu deute públic 2,9 2,8 2,7
Regla de la despesa 2,1 2,3 2,5
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La Intervenció General de l'Administració de l'Estat -IGAE- ha editat una Guia, la 3ª edició a Novembre de
2014, per a la determinació de la regla de la despesa per a les Corporacions Locals, establint els criteris i
ajustos que cal realitzar per efectuar aquest càlcul.

L'incompliment de la regla de despesa comportarà l'obligació d'aprovar un Pla econòmic-financer (art. 21.1
LOEPYSF).

Càlcul de la despesa computable

L’article  12.2  de  la  citada  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financera  -LOEPSF-,  disposa  que  s'entendrà  per  despesa  computable  als  efectes  previstos  en  l'apartat
anterior,  les  ocupacions  no  financeres  definits  en  termes del  Sistema Europeu  de  Comptes  Nacionals  i
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions
Públiques  i  les  transferències  a  les  Comunitats  Autònomes  i  a  les  Corporacions  Locals  vinculades  als
sistemes  de  finançament.  Quan  s'aprovin  canvis  normatius  que  suposin  augments  permanents  de  la
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin
els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent. Quan s'aprovin canvis normatius que
suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en
els anys en què es produeixin les disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent.
Per  a  les  unitats  sotmeses  a  un  Pla  General  de  Comptabilitat  Pública  i  que  presenten  liquidació  del
Pressupost el concepte de “ocupacions no financeres exclosos els interessos del deute” és la suma de les
despeses dels capítols 1 a 7 del Pressupost de despeses, tenint en compte que, en el cas del capítol 3
Despeses Financeres, únicament s'inclouran les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació
de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució d'avals a causa que
aquestes despeses no es consideren interessos segons el Sistema Europeu de Comptes.

Sobre aquest import caldrà realitzar una sèrie d'ajustos que permetin aproximar les despeses pressupostàries
a les ocupacions no financeres segons els criteris del Sistema Europeu de Comptes.

S'han de fer les següents consideracions:
1. El càlcul de la despesa computable de l'any 2015 es realitza a partir de la liquidació del pressupost de

despeses e la liquidació de l'execici 2014.
2. El càlcul de la despesa computable de l'any 2016 es realitza a partir de la liquidació del pressupost de

despeses de l'exercici 2015.
3. Es considera despesa no financera la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses.
4. Tal com estableix la Llei, s'exclouen els interessos del deute, minorada amb les despeses d'emissió,

formalització, modificació i cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions financeres.
5. Tal com estableix la Llei, s'exclouen en el càlculs l'import de les subvencionis finalistes dels capítols 4

i 7 d'ingressos.
6. La taxa de referència de creixement del PIB, considerant el que s'ha dit anteriorment, és a dir la la

taxa de referència per al període 2017/2019, situa la de l'exercici 2017 en el 2,1 %.
7. L’article 12.4 de la Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària i  Sostenibilitat

Financera  (LOEPSF),  disposa  que  quan  s'aprovin  canvis  normatius  que  suposin  augments
permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla de
despesa en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia
equivalent. Sensu contrari, quan s'aprovin canvis normatius que suposin disminucions permanents de
la recaptació haurien de considerar-se per minorar el càlcul.

Els ajustos que es contemplen són els que figuren en la Guia per a la determinació de la Regla de Despesa,
3ª edició, elaborada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE):
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1. Alienació de terrenys i altres inversions reals: Es considerar com a menors ocupacions no financers i,
en conseqüència, realitzar ajustos de menor despesa, únicament els drets reconeguts per alienació
de terrenys i inversions reals recollits en el capítol 6 del Pressupost d'ingressos. No obstant això, no
es  descomptaran  els  drets  reconeguts  del  capítol  6  del  Pressupost  d'ingressos  procedents
d'operacions  de  naturalesa  urbanística  (quotes  d'urbanització,  aprofitaments  urbanístics…)  o  de
reintegraments per operacions de capital.

2. Inversions  realitzades  per  empreses  que  no  són  Administracions  Públiques  per  compte  d'una
Corporació Local:  La Corporació Local  haurà de registrar  com a ocupació el  valor  de la inversió
executada anualment, realitzant un ajust de major despesa no financer per la diferència entre aquest
import i les obligacions reconegudes derivades d'aquesta encomana al Pressupost de despeses. En
els exercicis  en què les obligacions reconegudes superin el  valor  de les certificacions d'obra, es
procedirà en sentit invers, és a dir, haurà de realitzar-se un ajust de menor gasto no financer.

3. Inversions  realitzades  per  la  Corporació  Local  per  compte  d'una  altra  Administració  pública:  La
Corporació  Local  haurà  d'efectuar  un  ajust  de  menor  gasto  no  financer  per  les  obligacions
reconegudes derivades d'aquesta encomana al Pressupost de despeses. Quant als ingressos rebuts
com a contraprestació d'aquesta encomana, aquests no es consideren ingressos de la Corporació
Local segons el Sistema Europeu de Comptes i per tant no podran afectar al càlcul de la despesa
computable en la regla de despesa independentment del seu tractament pressupostari.

4. Execució d'avals: Si l'execució de l'aval es comptabilitza en els capítols 1 a 7 del Pressupost de
despeses, es realitzarà un ajust per la diferència entre l'obligació reconeguda i el pagament efectiu. Si
l'execució de l'aval no es comptabilitza en els capítols 1 a 7 del Pressupost de despeses, es realitzarà
un ajust de major ocupació no financer per la quantia pagada. No obstant això, en el cas que es
realitzin tres execucions consecutives de les anualitats d'un aval sobre el mateix deute, a l'efecte del
càlcul de les ocupacions no financeres, haurà de realitzar-se un ajust de major ocupació no financer
per la totalitat del deute viu avalat que quedi pendent després de l'execució de la segona anualitat.

5. Aportacions de capital, tant a favor de les unitats incloses en l’article 2.1 com a l’article 2.2 de la Llei
Orgànica 2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  (LOEPYSF).
Asunció i cancel·lació de deutes, en el cas que l'Entitat Local assumeixi, condoni o cancel·li un deute
que una unitat té cap a ella.

6. Despeses  realitzades  en  l'exercici  pendents  d'aplicar  al  pressupost:  L'aplicació  del  principi  de
meritació del Sistema Europeu de Comptes implica la imputació de qualsevol despesa efectivament
realitzada amb independència del moment en què es decideixi la seva imputació pressupostària. Per
tant,  les  quantitats  abonades  en  l'exercici  en  el  compte  413  “creditors  per  operacions  pendents
d'aplicar a pressupost”  donaran lloc a ajustos de majors ocupacions no financers mentre que les
quantitats  abonades  amb  signe  negatiu,  és  a  dir  aplicades  a  pressupost,  implicaran  ajustos  de
menors ocupacions no financers.

7. Pagaments  a  socis  privats  realitzats  en  el  marc  de  les  Associacions  Públic  Privades  segons el
Sistema Europeu de Comptes: En el  cas de realització d'infraestructures a través d'Associacions
Públic Privades segons el Sistema Europeu de Comptes i, si de l'estudi de les característiques del
contracte es conclou que els actius vinculats a aquest contracte han de classificar-se en el balanç de
la Corporació Local, aquesta haurà de comptabilitzar com a ocupació no financera en cada exercici,
l'import de la inversió executada des del moment inicial. Per tant cada any es realitzarà un ajust de
major ocupació no financer pel valor de la inversió executada pel concessionari. Una vegada que la
Corporació Local comenci a satisfer la contraprestació al concessionari,  s'exclourà de la despesa
computable la part de la mateixa que correspon a l'amortització del préstec imputat associat a la
inversió.

8. Adquisicions  amb  pagament  ajornat:  Segons  estableix  el  Sistema  Europeu  de  Comptes  les
adquisicions amb pagament ajornat han de registrar-se en el moment en què té lloc el lliurament o
posada a la disposició del bé a favor de la Corporació Local per l'import total del mateix. Per tant en
l'exercici en què té lloc el lliurament, haurà de realitzar-se un ajust de major despesa no financer per
la diferència entre el valor total de l'actiu i les obligacions reconegudes i imputades al Pressupost de
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despeses relatives a l'adquisició del bé. En els exercicis següents, haurà d'efectuar-se un ajust de
menor gasto no financer per l'import ajornat i incorporat al Pressupost com a obligació reconeguda
per al pagament de l'actiu.

9. Arrendament  financer:  De  conformitat  amb  el  Sistema  Europeu  de  Comptes  els  actius  adquirits
mitjançant arrendament financer es registren en els comptes de l'arrendatari en el moment en què
adquireix la propietat econòmica del bé. Per tant, en l'exercici en què es produeix la signatura del
contracte, haurà de realitzar-se un ajust de major despesa no financer per la diferència entre el valor
total de l'actiu i les obligacions reconegudes i imputades al Pressupost. En els exercicis següents,
hauran  d'efectuar-se  ajustos  de  menors  despeses  no  financers  pel  valor  de  les  obligacions
reconegudes i imputades al Pressupost de despeses.

10. Préstecs que concedeixi l'Entitat: Haurà de reflectir-se com a major ocupació no financer l'import dels
préstecs concedits a altres entitats la situació financera de les quals evidenciï una reduïda probabilitat
de reemborsament dels mateixos a favor de l'entitat local. No obstant això, quan aquests préstecs es
concedeixin a unitats integrants de la Corporació Local, incloses en l'article 2.1 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF, es tindrà en
compte per a la consolidació de transferències entre unitats i, per tant, no computarà a l'efecte de la
regla de despesa com una major ocupació no financer.

11. Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 2012, relatiu a les despeses no comptabilitzades ni
al Pressupost ni en el compte 413, i pagats a través del mecanisme extraordinari de pagament a
proveïdors.

12. Ajust per grau d'execució de la despesa: Per la naturalesa d'aquest ajust, només procedeix aplicar-ho
en l'aprovació del pressupost, no en la seva liquidació, fase en la qual ens trobem, per la qual cosa no
es realitzarà aquest ajust.

Finalment, l'Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) preveu la realització d'una sèrie d'ajustos
per al càlcul de les ocupacions no financeres de les unitats sotmeses al Pla General de comptabilitat de
l'empresa espanyola, que es realitzaran en funció que existeixin ens depenents d'aquestes característiques.

REGLA DE LA DESPESA CONSOLIDADA AJUNTAMENT D'INCA LIQUIDACIÓ 2015 LIQUIDACIÓ 2016
Suma de capítols I a VII de despeses  24.378.192,22
Suma de capítols VIII a IX de despeses  1.364.734,31
Total despesa Ajuntament  25.742.926,53
(-) Inversions sostenibles  -237.109,29
(-) Interessos  -98.539,11
Total empleos no financers  24.042.543,82
Ajustos Càlcul empleos no financers segons SEC  2.623,70
(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals  0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte d'una Corporació Local  0,00
(+/-) Execució d'avals  0,00
(+) Aportacions de Capital  0,00
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes  0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost  2.623,70
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Assoc Público-Privades  0,00
(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat  0,00
(+/-) Arrendament financer  0,00
(+) Prèstecs  0,00
(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altres AAPP  0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de despeses  0,00
Total empleos no financers en termes SEC excepte els interessos del deute  24.045.167,52
(-) Pagaments per transferències a altres entitats integrants de la Corporació  -2.023.731,00
(-) Despesa  finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres AAPP  -1.250.889,95
Unió Europea   
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Estat espanyol  
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 851.482,66
Comunitat Autònoma de les Illes Balears FUNDACIÓ 95.242,90
Consell de Mallorca AJUNTAMENT 304.164,39
Altres  
Transferències per el fons dels sistemes de finançament  0,00
Total despesa computable en l'exercici 19.462.752,23 20.770.546,57

Taxa de referència de la despesa computable any 2016       (1,8%) 350.329,54  
Despesa computable més la taxa de referència 19.813.081,77  
(+/-) Increments/disminucions de recaptació per canvis normatius -118.223,68  
Disminució per recaptació IBI ponència de valors cadastrals -2.350.480,20  
Increment recaptació modificació tipo impositiu IBI  (urbana i rústica) 994.835,95  
Increment de recapatació canvi ICAL Cànon aigua 1.115.737,21  
Increment de recaptació derogació reglament edificis catalogats 121.683,36  
Límit màxim de despesa computable any 2016 19.694.858,09 1.075.688,48
INCOMPLEIX LA REGLA DE LA DESPESA 2016 1.075.688,48

Practicats tots els ajustos esmentats, tal i com s'ha posat de manifest amb anterioritat, la Liquidació del Pres -
supost de l'Ajunatmentde l'exercici 2016, INC  OMPLEIX LA REGLA DE LA DESPESA.   

Les conseqüències d'aquest incompliment de la regla de la despesa segons els articles 21 i 23 de la LOEPSF
les entitats locals que no compleixin l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la Regla de Despesa o del Límit
de Deute estan obligades a l'elaboració del pla econòmic-financer (PEF) que permiti l'any en curs i el següent
el compliment dels objectius o de la regla de despesa. El PEF s'elaborarà  en el termini  d'UN MES des de
l'aprovació o liquidació del Pressupost i s'aprovarà pel Ple de la Corporació en el termini màxim de dos mesos
des de la seva presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir de tres mesos des de la constatació
de l'incompliment d'estabilitat pressupostària. La constatació de l'incompliment es produeix amb l’aprovació de
la liquidació del Pressupost de l'exercici 2017.

D'igual forma, ha de tenir-se en compte que l'art. 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, ac -
cés a la Informació Pública i Bon Govern (LT), estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de ges -
tió pressupostària:

1. La no presentació o la falta de posada en marxa en termini del PEF o del pla de reequilibri de confor -
mitat amb l'art. 23 LOEPSF.

2. L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en la nor -
mativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat re -
queriment.

3. La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d’inclusió de noves mesu-
res en el PEF o en el pla de reequilibrio d'acord amb l'art. 24.3 LOEPSF.

4. La no adopció de les mesures previstes en els PEF i de reequilibri, segons correspongui, prevists en
els arts. 21 i 22 LOEPSF.

DOTZÈ.-  COMPLIMENT  DE  LA  SOSTENIBILITAT  FINANCERA.  LÍMIT  DEL  DEUTE,  ESTALVI  NET  I
PERÍODE MIG DE PAGAMENT.
La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no sobrepassar el límit de deute públic, definit d'acord amb el
Protocol sobre Procediment de dèficit excessiu, del conjunt d'Administracions Públiques, no podent superar el
60% del PIB. Aquest límit es distribuirà entre les diferents Administracions Públiques, de manera que es fixa
en el 3% per al conjunt de Corporacions Locals.

El Consell de Ministres, en Reunió de 10 de juliol de 2015 conforme a l'establert en l'article 15 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,  d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, va fixar els objectius
d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i de Deute Públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de
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cadascun de les seves subsectores per al període 2016-2018.

OBJECTIUS  PERÍODE  2017-2019  PER  LES
ENTITATS LOCALS EN TERMES DE % DEL PIB 

   
   

2017 2018 2019
Objectiu estabilitat pressupostària 0 0 0
Objectiu deute públic 2,9 2,8 2,7
Regla de la despesa 2,1 2,3 2,5

L'incompliment determinarà l'obligació d'aprovar un pla de reequilibri financer.

Per a l'administració local no s'ha aprovat el límit en termes d'ingressos no financers, per la qual cosa resulta
impossible determinar el límit de deute com preveu el citat article, resultant d'aplicació en aquests moments
els límits legals que s'estableixen tant en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Llei de Pressupostos i
altres normes aplicables.

De conformitat amb el disposat en l'article 53.2 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, precisaran d'autorització dels òrgans que
exerceixin la tutela financera, les operacions de crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa, inclòs el risc
deduït dels avals, quan el volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini,
incloent  l'import  de  l'operació  projectada,  excedeixi  del  110  per  cent  dels  ingressos  corrents  liquidats  o
reportats en l'exercici immediatament anterior o, en defecte d'això, en el precedent a aquest últim quan el
còmput hagi de realitzar-se en el primer semestre de l'any i no s'hagi liquidat el pressupost corresponent a
aquell, segons les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats de les entitats que integren el perímetre
de consolidació.

Però aquesta norma es troba superada per la Disposició Final Trigèsima Primera de la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013, que, amb efecte de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei  i  vigència  indefinida,  la  Disposició  Addicional  Catorzena del  Reial  Decret  –  Llei  20/2011,  de  30  de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic, queda redactada com segueix: "Les Entitats Locals i les seves entitats dependents classificades al
sector Administracions Públiques, d'acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes, que
liquidin l'exercici immediat anterior amb estalvi net positiu, calculat en la forma que estableix l'article 53 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions, quan el
volum total del capital viu no excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats o meritats segons les xifres
deduïdes dels estats comptables consolidats, amb subjecció, si escau, al Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i a la Normativa d'Estabilitat Pressupostària.

Les Entitats Locals que tinguin un volum d'endeutament que, excedint l'esmentat al  paràgraf anterior,  no
superi l'establert a l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran concertar operacions d'endeutament prèvia autorització de
l'òrgan competent que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals.

Les entitats que presentin estalvi net negatiu o un volum d'endeutament viu superior al recollit a l'article 53 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, no podran concertar operacions de crèdit a llarg termini.

Per  a  la  determinació  dels  ingressos  corrents  a  computar  en  el  càlcul  de  l'estalvi  net  i  del  nivell
d'endeutament,  es  deduirà  l'import  dels  ingressos  afectats  a  operacions  de  capital  i  qualssevol  altres
ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que per la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no
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tenen la consideració d'ingressos ordinaris.

A l'efecte del càlcul del capital viu, es consideraran totes les operacions vigents a 31 de desembre de l'any
anterior,  inclòs el  risc  deduït  d'avals,  incrementat,  si  escau,  en els  saldos d'operacions  formalitzades no
disposats i  en l'import  de l'operació projectada. En aquest import  no s'inclouran els saldos que hagin de
reintegrar les Entitats Locals derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat.

Les Entitats Locals posaran a disposició de les entitats financeres que participin en els seus procediments per
a la concertació d'operacions de crèdit, l'informe de la Intervenció local regulat a l'apartat 2 de l'article 52 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el qual s'inclouran els càlculs que acreditin el
compliment  dels  límits  esmentats  als  paràgrafs  anteriors  i  qualssevol  altres  ajustaments  que  afectin  al
mesurament de la capacitat de pagament, així com el compliment, en els casos en què resulti d'aplicació, de
l'autorització preceptiva regulada a l'article 53.5 de l'esmentada norma i  a l'article 20 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, podent les entitats financeres, si
escau, modificar o retirar les seves ofertes, una vegada conegut el contingut de l'informe."

D'aquesta disposició es dedueix:

1. És aplicable tant  a les Entitats Locals com als ens dependents i  empreses públiques que no es
financin  majoritàriament  amb  ingressos  de  mercat (que  estiguin  classificades  en  el  sector
Administracions Públiques).

2. Es poden concertar crèdits si l'estalvi net és positiu i el volum total del capital viu no excedeixo del
75% dels ingressos corrents liquidats de l'exercici anterior.

3. Si l'estalvi net és positiu i el volum total del capital viu se situa entre el 75% i el 110%, es necessita
autorització de l'òrgan de tutela financera per a la concertació d'operacions de crèdit.

4. Si l'estalvi net és negatiu NO es poden concertar operacions de crèdit.
5. Si el volum total del deute supera el 110% dels ingressos corrents liquidats de l'exercici anterior, NO

es poden concertar operacions de crèdit.

Tal com indica la normativa citada, s'han efectuat els següents càlculs:

1. Per a la consideració dels ingressos corrents a considerar, s'ha deduït l'import dels ingressos afectats
a operacions de capital i qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que, per
la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d'ingressos ordinaris.

2. Per al càlcul del capital viu, s'han considerat totes les operacions vigents a 31 de desembre de l'any
anterior, inclòs el risc deduït d'avals, incrementat, si escau, en els saldos d'operacions formalitzades
no disposats i en l'import de l'operació projectada. En aquest import no s'inclouen els saldos que ha
de reintegrar l'Ajuntament derivat de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat

3. L'estalvi net s'ha calculat de conformitat amb el disposat en l'article 53 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-, tenint en compte el disposat en la Disposició Addicional Catorzena del Reial decret-Llei
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per
a la correcció del dèficit públic, és a dir s’ha deduït l'import dels ingressos afectats a operacions de
capital i qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que, per la seva afectació
legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d’ingressos ordinaris.

Per una millor comprensió L'estalvi  net s'ha realitzat per cada ens depenent de l'Ajuntament,  llevat de la
Fundació teatre Principal ja que té un règim jurídic distint a la resta d'organismes. 

ESTALVI NET AJUNTAMENT D'INCA
Drets reconeguts nets cap I a V 25.910.273,14
(+) Ajust per devolució PIE 2008 20.416,68
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(+) Ajust per devolució PIE 2009 57.994,92
Total DRN ingressos ordinaris 25.988.684,74
Obligacions reconegudes netes cap I, II, IV 20.162.965,49
ESTALVI BRUT 5.825.719,25
Anualitat teòrica d'amortització 1.332.699,96

ESTALVI NET 4.493.019,29

ESTALVI NET RESIDENCIA DE VELLS MIQUEL MIR
Drets reconeguts nets cap I a V 932.929,84
(+) Ajust per devolució PIE 2008 0
(+) Ajust per devolució PIE 2009 0
Total DRN ingressos ordinaris 932.929,84
Obligacions reconegudes netes cap I, II, IV 1.302.935,99
ESTALVI BRUT -370.006,15
Anualitat teòrica d'amortització 0,00

ESTALVI NET -370.006,15

ESTALVI NET ESCOLA INFANTIL LLAR D'INFANTS 
Drets reconeguts nets cap I a V 708.058,95
(+) Ajust per devolució PIE 2008 0
(+) Ajust per devolució PIE 2009 0
Total DRN ingressos ordinaris 708.058,95
Obligacions reconegudes netes cap I, II, IV 670.249,12
ESTALVI BRUT 37.809,83
Anualitat teòrica d'amortització 0,00

ESTALVI NET 37.809,83

ESTALVI NET ESCOLA DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL
Drets reconeguts nets cap I a V 294.191,04
(+) Ajust per devolució PIE 2008 0
(+) Ajust per devolució PIE 2009 0
Total DRN ingressos ordinaris 294.191,04
Obligacions reconegudes netes cap I, II, IV 293.310,14
ESTALVI BRUT 880,90
Anualitat teòrica d'amortització 0,00

ESTALVI NET 880,90

ESTALVI NET INSTITUT MUNICIPAL D'ACTIVITAT FÍSICA 
Drets reconeguts nets cap I a V 1.186.107,58
(+) Ajust per devolució PIE 2008 0
(+) Ajust per devolució PIE 2009 0
Total DRN ingressos ordinaris 1.186.107,58
Obligacions reconegudes netes cap I, II, IV 1.084.818,25
ESTALVI BRUT 101.289,33
Anualitat teòrica d'amortització 0,00

17



ESTALVI NET 101.289,33

El  capital  viu  s'ha calculat  en termes consolidats,  com disposa l'article  53 del  TRLRHL, el  perímetre  de
consolidació és el configurat per el SEC 95.

Ha de complir-se que el capital viu de totes les operacions de préstec vigents a curt i llarg termini no excedeixi
del 110% dels recursos corrents liquidats en l'exercici 2016.

(Capital viu operacions vigents a curt termini + ídem a llarg termini + operació projectada + risc derivat 
d'avals)/ Drets corrents liquidats x 100<= 110%)

DEUTE VIU I RATI VOLUM CAPITAL VIU 
Deute viu 10.162.363,04

RATI VOLUM CAPITAL VIU 37,23%

Segons els càlculs de la Tresoreria Municipal el Període Mig de Pagament i la morositat del quart trimestre, és
de 20,23 dies, calculat des de la data de conformitat de la prestació del servei o la realització de l'activitat.

Per tant donat el resultat que es dedueix del quadre anterior, referit al càlcul de la sostenibilitat financera
derivada del  deute financer de l'Ajuntament d'Inca a 31/12/2016, dóna un estalvi  net  de la liquidació del
pressupost de l'Ajuntament positiu per un import de 4.493.019,29 € , un rati del volum del capital viu d'un
37,23 % i tenint en compte que el període mig de pagament als proveïdors és de 20,23, es conclou que la
liquidació del Pressupost de l'Ajuntament d'Inca al 31/12/2016, COMPLEIX amb el principi de sostenibilitat
financera. 

Inca, 26 de març de 2017. L'interventor, Antoni Cànaves Reynés»

«INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016 (infor.
3-2017) (infor. 03-2017, 04–2017 i 05-2017)

Antoni Cànaves Reynés, Interventor de l'Ajuntament d'Inca, en compliment del que disposa l’article 191.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per el que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes  Locals  emet  el  següent  INFORME amb  motiu  de  la  liquidació  del  Pressupost  General  de
l'Ajuntament d'Inca de l'exercici 2016.

PRIMER.- OBJECTE DE L'INFORME
Aquest informe té per objecte el compliment del que disposa l’article 191.3) del TRLRHL.

SEGON.- NORMATIVA LEGAL
1. Els art. 163, 191, 192 i 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
2. Els art. 89 a 105 del RD 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. 
3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
4. Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de

abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
5. Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
6. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzaci  i sostenibilitat de l’Administraci  Local. óó óó
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7. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creaci  del registre comptableóó
de factures en el sector públic. 

8. L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les
Entitats Locals.

9. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de sub -
ministrament d’informaci  previstes en la LOEPSF. óó

10. L’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucci  del model bàsic deóó
comptabilitat local. 

11.  L’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucci  del model bàsic deóó
comptabilitat local. 

12. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals, en relaci  amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).óó

13. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat per la
Intervenci  General de l’Administraci  de l'Estat, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. óó óó

14. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per corporacions lo -
cals, 3a edició. IGAE. 

15. Reglament (UE) nº 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al
Sistema Europeu de comptes nacionals i regionals. 

16. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
17. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 

L’informe de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016 s’acompanya ’’Informe de la Intervenció sobre el
seguiment  de  l’avaluació  dels  objectius  d’estabilitat  pressupostària,  sostenibilitat  financera  i  regla  de  la
despesa’’  i  ''Informe anual de morositat realitzat per la Intervenció municipal exigit per l'article 12 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre de factura electrònica i la creació del registre comptable de factures (FACE)''

TERCER.- NATURALESA DE L'INFORME
De conformitat  amb  allò  que  preveu  l’article  191.3  del  TRLRHL,  desenvolupat  per  l’article  90.1  del  RD
500/1990, l’informe de la intervenció respecte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici
2016, té la naturalesa de previ i preceptiu a l’adopció de qualsevol acord, encara que no té la naturalesa de
vinculant  per  l’òrgan  que  ha  d’aprovar  la  liquidació  del  pressupost  de  l’Ajuntament  (Batle-President  de
l’Ajuntament). Addicionalment, s’ha d’entendre com explicatiu de l’esmentada liquidació amb la finalitat de
millorar la comprensió del document.

QUART.- CONFECCIÓ
La  liquidació  del  Pressupost  es  confeccionarà  abans  del  dia  primer  de  març  de  l’exercici  següent,
corresponent la seva aprovació al Batle-President, previ informe de l'Interventor Municipal (art 191.3 i 4 del
TRLRHL i 89.2 del RD 500/1990).

CINQUÈ.- COMPTE AL PLE.
L’article 90.2 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, estableix que
de l’aprovació de la liquidació del Pressupost es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
 
SISÈ.- SEGUIMENT DE LA LEGALITAT.
En el marc i amb els límits establerts als articles 140 i ss. de la Constitució Espanyola i a la legislació bàsica
de l’Estat, correspon a les Comunitats Autònomes el seguiment de la legalitat dels actes i acords locals en
matèria econòmica i financera. Les Entitats Locals hauran de remetre a l’òrgan competent per raó de la matè -
ria, els seus pressupostos, liquidacions, els acords d’imposició de tributs locals i la resta de documentació
comptable financera, en els termes establerts a la legislació bàsica de l’Estat i en la desenvolupament que, si
escau, pogués dictar la corresponent Comunitat Autònoma.
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En els mateixos termes l’article 91 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 Pres -
supostos, exigeix que es remeti còpia de la liquidació, abans de finalitzar el mes de març, a la Comunitat Au -
tònoma i al centre o dependència del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que es determini.

En aquest sentit, l’article 193.5 del TRLRHL disposa que haurà de remetre's còpia de la liquidació dels pressu-
postos a l'Administració de l'Estat i a la comunitat Autònoma abans de finalitzar el mes de març, i que la falta
de remissió en els terminis indicats facultarà a l'Administració per utilitzar com a actuals, a qualsevol efecte,
les dades que conegui relatius a l'Ajuntament.

Cal assenyalar que l’article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, assenyala, en el seu
apartat 1, que si s'incompleix l'obligació de remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda tota la informació relati -
va a la liquidació dels seus respectius pressupostos de cada exercici, la Direcció general de Coordinació Fi -
nancera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals procedirà a retenir a partir del mes de se -
tembre de l'exercici següent al que correspongui aquella liquidació, i fins que es produeixi la citada remissió,
l'import dels lliuraments mensuals a compte de la participació en els tributs de l'Estat.
 
SETÈ.- TANCAMENT I LIQUIDACIÓ ORGANISMES.
El tancament i liquidació del Pressupost dels Organismes Autònoms dependents de l’Ajuntament s’ajustarà a
allò previst a l'article 192 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.
 
VUITÈ.- INFORMACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES.
L’article 93.1del 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, estableix que
la liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.

Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i
les previsions definitives els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets.
 
NOVÈ.- CONSEQÜÈNCIES DE LA LIQUIDACIÓ.
Per la seva part el mateix article 93.2 estableix que com a conseqüència de la liquidació del Pressupost hau-
ran de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de de -
sembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en
els termes regulats als articles 94 a 105 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.

DESÈ.- RESULTAT PRESSUPOSTARI.
De conformitat amb el previst en els articles 93.2.b), 96 i 97  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 l’Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la
Instrucció del model Bàsic de Comptabilitat Local, l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local i es modifica la Instrucció del Model Bàsic
de Comptabilitat Local aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre o l'Ordre HAP/1781/2013, de
20  de  setembre,  per  la  qual  s'aprova  la  Instrucció  del  Model  Normal  de  Comptabilitat  Local,  segons
correspongui,  el  resultat  pressupostari  vindrà  determinat  per  la  diferència  entre  els  drets  pressupostaris
liquidats i les obligacions pressupostàries reconegudes en aquest període, prenent per al seu càlcul els seus
valors nets, és a dir, deduïdes les anul·lacions que en unes o uns altres s'han produït durant l'exercici, sense
perjudici dels ajustos que hagin de realitzar-se.
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Del concepte de resultat Pressupostari es dedueixen les característiques que ho configuren:

Es limita al Pressupost de l'Entitat, comparant el pressupost d'ingressos amb el pressupost de despeses.

 Es refereix a un exercici concret, l'exercici pressupostari corresponent.
 Es tracta d'una magnitud flux, en el sentit que compara els ingressos i despeses realitzades durant un

període de temps, el del exercici pressupostàri.

Representa en quina mesura els ingressos pressupostaris de l'exercici  han estat suficients per cobrir  les
despeses pressupostàries del mateix període, és a dir, en quina mesura els drets pressupostaris han estat
suficients per finançar les obligacions de la mateixa naturalesa.

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUNTAMENT D'INCA

Conceptes DR NETS OR NETES
RESULTAT

PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents. (Cap. 1 al 5) 26.814.458,83 22.174.676,12  
b. Altres operacions no financeres (Cap. 6 al 7) 0,00   
1. Total Operacions no Financeres (A+B)    
2. Actius financers (Cap. 8)    
3. Passius financers (Cap. 9)    
I. Resultat Pressupostari de l’exercici (1+2+3)   4.639.782,71
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals (+)  363.286,01 363.286,01
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici (+) 165.355,25  165.355,25
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici (-)  -1.089.469,47 -1.089.469,47
II. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6)   4.078.954,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI RESIDÈNCIA DE VELLS MIQUEL MIR
Conceptes DR NETS OR NETES RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions Corrents. (Cap. 1 al 5) 935.692,04 1.305.421,53  
b. Altres operacions no financeres (Cap. 6 al 7) 0,00   
1. Total Operacions no Financeres (A+B)    
2. Actius financers (Cap. 8)    
3. Passius financers (Cap. 9)    
I. Resultat Pressupostari de l’exercici (1+2+3)   -369.729,49
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals (+)    
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici (+)    
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici (-)    
II. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6)   -369.729,49

RESULTAT PRESSUPOSTARI ESCOLETA PÚBLICA LLAR D'INFANTS
Conceptes DR NETS OR NETES RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions Corrents. (Cap. 1 al 5) 714.245,29 670.708,12  
b. Altres operacions no financeres (Cap. 6 al 7) 0,00   
1. Total Operacions no Financeres (A+B)    
2. Actius financers (Cap. 8)    
3. Passius financers (Cap. 9)    
I. Resultat Pressupostari de l’exercici (1+2+3)   43.537,17
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals (+)    
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici (+)    
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici (-)    
II. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6)   43.537,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI ESCOLA DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL
Conceptes DR NETS OR NETES RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions Corrents. (Cap. 1 al 5) 294.191,04 294.191,66  
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b. Altres operacions no financeres (Cap. 6 al 7) 0,00   
1. Total Operacions no Financeres (A+B)    
2. Actius financers (Cap. 8)    
3. Passius financers (Cap. 9)    
I. Resultat Pressupostari de l’exercici (1+2+3)   -0,62
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals (+)    
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici (+)    
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici (-)    
II. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6)   -0,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI INSTITUT MUNICIPAL D'ACTIVITAT FÍSICA 
Conceptes DR NETS OR NETES RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions Corrents. (Cap. 1 al 5) 1.187.335,33 1.173.828,25  
b. Altres operacions no financeres (Cap. 6 al 7) 0,00   
1. Total Operacions no Financeres (A+B)    
2. Actius financers (Cap. 8)    
3. Passius financers (Cap. 9)    
I. Resultat Pressupostari de l’exercici (1+2+3)   13.507,08
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals (+)  -68.993,56 68.993,56
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici (+)    
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici (-)    
II. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6)   82.500,64

ONZÈ.- ROMANENT TRESORERIA.
El  romanent de tresoreria previst  a l’article 93.2.d)  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, es calcula de conformitat amb allò previst a l’article 101, i ascendeix a
16.423.116,38 €, segons es desprèn del següent detall:

ROMANENT DE TRESORERIA AJUNTAMENT D'INCA 
CONCEPTE IMPORTS ANY 2016

1. (+) Fons Líquids 14.296.661,42
2. (+) Drets Pendents de cobrament 12.066.680,89
(+) del pressupost corrent 4.465.868,94
(+) de pressuposts tancats 7.422.438,37
(+) d’operacions no pressupostaris 178.373,58
3. (-) Obligacions pendents de pagament -4.615.727,98
(+) del pressupost corrent 1.330.077,32
(+) de pressuposts tancats 1.066.905,93
(+) d'operacions no pressupostaris 2.218.744,73
4 (+)Partides pendents d'aplicació 0,00
(-) cobraments efectuats pendents d’aplicació 0,00
(+) pagaments efectuats pendents d’aplicació 0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL ( 1+2-3+4) 21.747.614,33
II.  Saldos de dubtós cobrament -3.806.936,63
III. Excés de finançament afectat -924.114,22
IV. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 17.016.563,48
V. Saldo obligacions pendents d'aplicar al pressupost al final de l'exercici 0,00
VI. Saldo per devolucions d'ingressos al final del període -156.751,73
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 16.859.811,75

ROMANENT DE TRESORERIA FUNDACIÓ PÚBLICA RESIDÈNCIA DE VELLS MIQUEL MIR
CONCEPTE IMPORTS ANY 2016
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1. (+) Fons Líquids 14.848,92
2. (+) Drets Pendents de cobrament 227.838,36
(+) del pressupost corrent 226.934,49
(+) de pressuposts tancats 903,87
(+) d’operacions no pressupostaris 0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament -112.972,32
(+) del pressupost corrent 16.923,87
(+) de pressuposts tancats 23.707,47
(+) d’operacions no pressupostaris 72.340,98
4, (+)Partides pendents d’aplicació 0,00
(-) cobraments efectuats pendents d’aplicació 0,00
(+) pagaments efectuats pendents d’aplicació 0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL ( 1+2-3+4) 129.714,96
II.  Saldos de dubtós cobrament 0,00
III. Excés de finançament afectat 0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 129.714,96
V. Saldo obligacions pendents d’aplicar al pressupost al final de l’exercici - 2.623,70
VI. Saldo per devolucions d’ingressos al final del període 0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 127.091,26

ROMANENT DE TRESORERIA FUNDACIÓ PÚBLICA LLAR D'INFANTS
CONCEPTE IMPORTS ANY 2016

1. (+) Fons Líquids 46.632,52
2. (+) Drets Pendents de cobrament 177.661,20
(+) del pressupost corrent 156.951,15
(+) de pressuposts tancats 20.710,05
(+) d’operacions no pressupostaris 0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament -32.307,30
(+) del pressupost corrent 4.448,46
(+) de pressuposts tancats 1.762,73
(+) d’operacions no pressupostaris 26.096,11
4, (+)Partides pendents d’aplicació 0,00
(-) cobraments efectuats pendents d’aplicació 0,00
(+) pagaments efectuats pendents d’aplicació 0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL ( 1+2-3+4) 191.986,42
II.  Saldos de dubtós cobrament -7.490,38
III. Excés de finançament afectat 0,00
IV ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 184.496,04
V. Saldo obligacions pendents d’aplicar al pressupost al final de l’exercici 0,00
VI. Saldo per devolucions d’ingressos al final del període -228,31
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 184.267,73

ROMANENT DE TRESORERIA ESCOLA DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL
CONCEPTE IMPORTS ANY 2016

1. (+) Fons Líquids 109.451,87
2. (+) Drets Pendents de cobrament 224.672,12
(+) del pressupost corrent 214.301,98
(+) de pressuposts tancats 10.370,14
(+) d’operacions no pressupostaris 0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament -22.090,42
(+) del pressupost corrent 0,00
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(+) de pressuposts tancats 15.352,27
(+) d’operacions no pressupostaris 6.738,15
4, (+)Partides pendents d'aplicació 0,00
(-) cobraments efectuats pendenst d'aplicació 0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació 0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL ( 1+2-3+4) 312.033,57
II.  Saldos de dubtós cobrament -3.871,23
III. Excés de finançament afectat 0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 308.162,34
V. Saldo obligacions pendents d'aplicar al pressupost al final de l'exercici 0,00
VI. Saldo per devolucions d'ingressos al final del període 0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 308.162,34

ROMANENT INSTITUT MUNICIPAL D'ACTIVITAT FÍSICA D'INCA
CONCEPTE IMPORTS ANY 2016

1. (+) Fons Líquids 281.031,05
2. (+) Drets Pendents de cobrament 1.227,75
(+) del pressupost corrent 1.227,75
(+) de pressuposts tancats 0,00
(+) d’operacions no pressupostaris 0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament 73.468,73
(+) del pressupost corrent 46.419,05
(+) de pressuposts tancats 15.992,49
(+) d’operacions no pressupostaris 11.057,19
4, (+)Partides pendents d’aplicació 0,00
(-) cobraments efectuats pendents d’aplicació 0,00
(+) pagaments efectuats pendents d’aplicació 0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL ( 1+2-3+4) 208.790,07
II.  Saldos de dubtós cobrament 0,00
III. Excés de finançament afectat 0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 208.790,07
V. Saldo obligacions pendents d’aplicar al pressupost al final de l’exercici 0,00
VI. Saldo per devolucions d’ingressos al final del període 0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 208.790,07

S'ha d'assenyalar que en el passat exercici es va produir una despesa de la Residència de Vells Miquel Mir
que no va poder imputar-se al pressupost (compte 413), per la qual cosa no ha minorat el Romanent de
Tresoreria, i que figura com a ajust en l'estabilitat pressupostària.

El Romanent de Tresoreria és una magnitud que representa l'excedent, en el cas que existís, de liquiditat a
curt termini de la Corporació, i s'ha configurat com una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari,
enfront de la seva configuració anterior (en la Instrucció de 1990) com a magnitud de caràcter essencialment
financer. Aquesta nova concepció del Romanent de tresoreria respon de manera més fidel al significat que el
TRLRHL atribueix a aquesta magnitud: recurs per finançar despesa, si és positiu, i dèficit a finançar, si és
negatiu.  Des  d'aquesta  perspectiva,  el  Romanent  de  tresoreria  ve  a  ser  l'acumulació  de  Resultats
pressupostaris d'exercicis anteriors i no, com anteriorment, l'excedent de liquiditat a curt termini.

CONCLUSIONS A L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016

PRIMERA.-  El  Resultat  pressupostari  ajustat  de  l'Ajuntament  de  l’exercici  2016,  ha  quedat  fixat
comptablement, en la xifra de  4.078.954,50  € en tant que el Romanent de Tresoreria destinat a despeses
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generals ajustat segons els criteris del MINHFP ha quedat fixat amb la xifra de 16.859.811,75, i el romanent
de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ha quedat fixat en la xifra de  924.114,22 €, resultant
un  romanent  total  de  16.423.116,38  €.   Aquests  resultats  s’han  obtingut  aplicant  criteris  comptables
homogenis respecte de l’exercici anterior.

SEGONA.- L’Estalvi net de l’Ajuntament, calcult segons disposa el TRLRHL, és per a l’exercici 2016, i en
xifres absolutes, de  4.493.019,29  €, i  l’estoc de crèdits bancaris pendents de devolució ha quedat fixat a
31/12/2016, en la xifra de  10.162.363,04 €  equivalent a una taxa d’endeutament per al mateix exercici del
37,23 %. 

TERCERA.- El període mig de pagament s’ha situat en el 4t trimestre de 2016 en els 20,23 dies, que es troba
per davall el que la normativa exigeix (30 dies). Aquest rati  redunda en el bé del funcionament de l’economia
en general i de l’economia inquera en particular.

QUARTA.-  Aquest informe, que es fa a l’empara de l’article 191.3 del TRLRHL i de l’article 90.1 del RD
500/1990, s’acompanya a la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, com aclaridor de la mateixa i té com
a finalitat la millor comprensió de l’esmentada liquidació.

Inca, 26 de març de 2017. L’Interventor, Antoni Cànaves Reynés”

“INFORME  ANUAL  DE  MOROSITAT  REALITZAT  PER  LA  INTERVENCIÓ  MUNICIPAL  EXIGIT  PER
L'ARTICLE 12 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE DE FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL
REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES (FACE) (infor-5-2017)

Antoni Cànaves Reynés, Interventor de l'Ajuntament d'Inca, en compliment del que disposa l’article 12 de la
Llei 25/2013, de factura electrònica i creació del registre comptable de factures emet el següent  INFORME
amb motiu de la liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca de l'exercici 2016.

PRIMER.- OBJECTE DE L'INFORME
Aquest  informe  té  per  objecte  el  compliment  del  que  disposa  l’article  12  de  la  Llei  25/2013,  de  27  de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

SEGON.- NORMATIVA LEGAL
1. Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de

finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera

2. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
3. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de

factures en el Sector Públic ( art.4).
4. Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del

registre comptable de factures de les entitats  de l'àmbit  d'aplicació de la Llei  25/2013,  de 27 de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic.

5. Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que
ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

6. Altra  normativa  que  resulti  d'aplicació  i  una  altra  que  modifiqui  les  anteriors.

TERCER.- NATURALESA DE L'INFORME
De conformitat amb allò que preveu l’article la l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i l'article Llei 191.3 del
TRLRHL, desenvolupat per l’article 90.1 del RD 500/1990, l’informe de la intervenció respecte de la liquidació
del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016, té la naturalesa de previ i preceptiu a l’adopció de qualsevol
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acord, encara que no té la naturalesa de vinculant per l’òrgan que ha d’aprovar la liquidació del pressupost
municipal (Batle-President de l’Ajuntament). Addicionalment, s’ha d’entendre com explicatiu de l’esmentada
liquidació amb la finalitat de millorar la comprensió del document.

QUART.- OBJECTE I ÀMBIT SUBJECTIU.
La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic, regula l'objecte i àmbit subjectiu d'aplicació en els articles 1 i 2 de la norma en els
següents termes:

Article 1.- Objecte: Constitueix l'objecte de la present Llei  impulsar l'ús de la factura electrònica, crear el
registre  comptable  de  factures,  regular  el  procediment  per  a  la  seva  tramitació  en  les  Administracions
públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents.

Article 2 Àmbit d'aplicació subjectiu. 1. El previst en la present Llei serà aplicable a les factures emeses en el
marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les Administracions Públiques.2. A l'efecte
del previst en aquesta Llei tindran la consideració d'Administracions Públiques els ens, organismes i entitats al
fet que es refereix l'article 3.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  així  com  les  mútues  d'accidents  de  treball  i  malalties
professionals de la Seguretat Social, en l'exercici de la seva funció col·laboradora en la gestió de la Seguretat
Social.

Quant a l'ús de la factura electrònica en el sector públic, l'article 4º disposa:

«1. Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i
remetre  factura  electrònica.  En  tot  cas,  estaran  obligades  a  l'ús  de  la  factura  electrònica  i  a  la  seva
presentació a través del punt general d'entrada que correspongui, les entitats següents:

a) Societats anònimes.
b) Societats de responsabilitat limitada.
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat espanyola.
d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que

estableix la normativa tributària.
e) Unions temporals d'empreses.
f) Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de

capital  de  risc,  Fons  d'inversions,  Fons  d'utilització  d'actius,  Fons  de  regularització  del  mercat
hipotecari, Fons de titulización hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

No obstant això, les Administracions Públiques podran excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de
facturació electrònica a les factures l'import de les quals sigui de fins a 5.000 euros i  a les emeses pels
proveïdors als serveis en l'exterior de les Administracions Públiques fins que aquestes factures puguin satisfer
els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques,
d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis en l'exterior disposin
dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en aquests serveis.

2. Tots els proveïdors tenen dret a ser  informats sobre l'ús de la factura electrònica a través de l'òrgan,
organisme públic o entitat que determini cada Administració Pública.”

El Ple de l'Ajuntament d'Inca, en relació al regulat en l'article 4.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, en
sessió  ordinària  celebrada el  dia  31 de març de 2016,  va aprovar  les  Bases d'execució  del  Pressupost
General  del  l'any 2016 on es posava de manifest  que no s'utiluitzaria l'exercici  de la potestat  d'exclusió
d'obligació de presentar factura electrònica en aquelles factures inferiors a 5.000,00 euros, publicat en el
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Butlletí Oficial de les Illes Balears, nº44  de data 7 d'abril de 2016. 

Quant al format de la factura electrònica que es remeti a les Administracions Públiques, queda regulat en
l'article 5 i en la disposició addicional segona de la Llei 25/2013.

CINQUÈ.- PUNT GENERAL DE FACTURES
En quant al Punt general d'entrada de factures electròniques, l'article 6 de la Llei 25/2013, disposa que:

“1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, disposaran d'un Punt general d'entrada de factures
electròniques, a través del com es rebran totes les factures electròniques que corresponguin a entitats, ens i
organismes vinculats o depenents.

No obstant això, les Entitats Locals podran adherir-se a la utilització del Punt general d'entrada de factures
electròniques que proporcioni la seva Diputació, Comunitat Autònoma o l'Estat.

Així  mateix,  les  Comunitats  Autònomes  podran  adherir-se  a  la  utilització  del  Punt  general  d'entrada  de
factures electròniques que proporcioni l'Estat.

2.  El  Punt  general  d'entrada  de  factures  electròniques  d'una  Administració  proporcionarà  una  solució
d'intermediació entre qui presenta la factura i l'oficina comptable competent per al seu registre.

3. El Punt general d'entrada de factures electròniques permetrà l'enviament de factures electròniques en el
format que es determina en aquesta Llei. El proveïdor o qui hagi presentat la factura podrà consultar l'estat de
la tramitació de la factura.

4. Totes les factures electròniques que reuneixin els requisits previstos en aquesta Llei i la seva normativa
bàsica  de  desenvolupament,  sense  perjudici  d'ulteriors  requisits  que  en  la  fase  de  conformitat  hagin  de
complir-se,  seran  presentades  a  través  del  Punt  general  d'entrada  de  factures  electròniques,  on  seran
admeses, i  produiran una entrada automàtica en un registre electrònic de l'Administració Pública gestora
d'aquest Punt general d'entrada de factures electròniques, proporcionant un justificant de recepció electrònic
amb acreditació de la data i hora de presentació.

5.  El  Punt  general  d'entrada  de  factures  electròniques  proporcionarà  un  servei  automàtic  de  posada  a
disposició o de remissió electrònica de les mateixes a les oficines comptables competents per al seu registre.

6.  La  Secretaria  d'Estat  d'Administracions  Públiques  i  la  Secretaria  d'Estat  de  Pressupostos  i  Despeses
determinaran conjuntament les condicions tècniques normalitzades del Punt general d'entrada de factures
electròniques així com els serveis d'interoperabilitat entre la resta de Punts amb el Punt general d'entrada de
factures electròniques de l'Administració General de l'Estat.

7. Quan una Administració Pública no disposi de Punt general d'entrada de factures electròniques ni s'hagi
adherit al d'una altra Administració, el proveïdor tindrà dret a presentar la seva factura en el Punt general
d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat, qui dipositarà automàticament la
factura en un repositori on l'Administració competent serà responsable del seu accés, i de la gestió i tramitació
de la factura.

8. Les diputacions provincials, cabildos i consells insulars oferiran als municipis amb població inferior a 20.000
habitants la col·laboració i  els mitjans tècnics necessaris per possibilitar l'aplicació del que es disposa en
aquest article, d'acord amb l'establert en l'article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.”

SISÈ.-  COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT 

27



L'art  12.3  de  la  Llei  25/2013,  disposa  que:  “Les  Intervencions  Generals  o  òrgans  equivalents  de  cada
Administració  realitzaran  una  auditoria  de  sistemes  anual  per  verificar  que  els  corresponents  registres
comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament previstes en aquesta Llei i la seva
normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades en el Punt
general  d'entrada  de  factures  electròniques  que  anessin  dirigides  a  òrgans  o  entitats  de  la  respectiva
Administració en cap de les fases del procés. En aquest informe s'inclourà una anàlisi dels temps mitjans
d'inscripció de factures en el registre comptable de factures i del nombre i causes de factures rebutjades en la
fase d'anotació en el registre comptable.”

D'acord amb aquest article es realitza el següent informe sobre l'adequat funcionament de FACE en aquest
Ajuntament  i  el  seu  ajust  a  la  normativa  que  li  és  aplicable.  Es  posen  de  manifest  les  següents
consideracions:

1. Durant l'exercici 2016 l'Ajuntament ha rebut, registrat i tramitat factures electròniques a través del Punt
General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.

2. S'ha aplicat el  regulat en les Bases d'Execució del  Pressupost sobre la no exclusió de l'obligació de
presentar  factura  electrònica  a  aquelles  factures  inferiors  a  5.000,00  euros  en  la  sessió  ordinària
celebrada el dia 31 de març de 2016, es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, nº44  de data 7
d'abril de 2016.

3. Durant l'exercici s'han rebutjat l'emissió factures electròniques, sent el motiu principal del rebuig que el
proveïdor no aportava pdf, albarà o document adjunt on s’especifiqués el concepte de la factura. Una
vegada contactat amb el proveïdor, i corregida la incidència, s'han registrat les factures electròniques
emeses. S'han rebutjat un total de 1270 factures dins l'exercici 2016.

4. En quant als temps mitjà d'inscripció de les factures en el registre comptable de factures assenyalar que
s'anoten o rebutgen totes les factures que figuren en FACE amb una periodicitat més o menys setmanal,
cosa que ha de ser objecte de millora dins l'exercici 2017 i on l'Àrea d'Hisenda i Gestió Tributària centrarà
esforços i recursos.

Inca a 26 de març de 2017. L’Interventor, Antoni Cànaves Reynés»

Els assistents es donen per assabentats.

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 6/2017

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit
núm. 6/2017, de data 20 d'abril de 2017, que transcrit textualment diu:

“Expedient nº 6/2017 de modificació de crèdits amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixa, en
el Pressupost de l’exercici 2017.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Proposta per el senyor Àngel García Bonafé regidor de Hisenda, Inversions, Medi ambient i Món rural d'aquesta
Corporació Municipal, la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017 amb la modalitat de crèdit
extraordinari  en el Pressupost General de l'exercici de 2017.

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
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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, i amb el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda de 20 d'abril de 2017  es proposa
al Ple,  l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017 en el vigent pressupost per crèdit
extraordinari, amb el següent detall:

Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import modificació
(€) Crèdit definitiu (€)

2311.13000 Assistència social primària.
Retribucions bàsiques laborals 191.585,44 20.000,00 171.585,44

170.13100 Medi ambient. Retribucions
bàsiques personal laboral

temporal

27.012,52 5.000,00 22.012,52

TOTAL 218.597,96 25.000,00 193.597,96

Altes en Aplicacions de Despeses
_

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€) Crèdit definitiu (€)

2311.14300 Assistència social primària. Altre
Personal - 20.000,00 20.000,00

170.14300 Medi ambient. Altre personal - 5.000,00 5.000,00
TOTAL - 25.000,00 25.000,00

_
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, 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.
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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,  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.

Inca 20 d'abril de 2017. El President de la Comissió Informativa d'Hisenda, Àngel Garcia Bonafé ”

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor del grup municipal PSIB-PSOE, grup municipal Independents d'Inca i grup municipal
Més per Inca i sis (6) vots en contra del grup municipal 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. 6/2017.

6. DICTAMEN DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  AL  RECONEIXEMENT  DE
FACTURES EXTRAJUDICIALS DE L’AJUNTAMENT

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per al reconeixement de factures
extrajudicials de l’Ajuntament, de data 20 d'abril de 2017, que transcrit textualment diu:

“Atès l’arribada de factures dins l’any 2017 corresponents a l’any 2016 i anteriors de tasques realitzades per
l’Ajuntament d’Inca, que varen quedar fora del seu corresponent pressupost, les quals s’adjunten a la següent
proposta, en forma d’annex una relació de les esmentades factures.

Vist  l'informe  de  l'Interventor  municipal  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  corresponents
bàsicament a l’exercici de 2016 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l’article 60.2, en relació al 26.2.
c), ambdós del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i atès l’informe de l'Interventor de la Corporació, es proposa,
amb el previ i favorable  Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda de data 20 d'abril de
2017, al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures, relacionades a l’expedient,
corresponents a l’exercici de 2016 i anteriors, per un import de 74.592,34 euros amb càrrec al pressupost de
l’Ajuntament d’Inca per l’exercici de 2017.  

SEGON.- Aplicar les esmentades despeses a les partides de despeses del vigent pressupost de l’Ajuntament
d’Inca de l’exercici de 2017, d’acord amb l’aplicació pressupostària sugerida en la relació de factures.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient als interessos municipals.

Inca, 20 d'abril de 2017. El President de la Comissió d'Hisenda, Àngel Garcia Bonafè.

Antoni  Cànaves  Reynés,  Interventor  de  l'Ajuntament  d’Inca,  en  relació  a  l’expedient  de  reconeixement
d’obligacions corresponents a diversos fets o actes produïts bàsicament durant l’exercici passat i anteriors, i
en concret pel que fa a l’expedient de reconeixement extrajudicial  de crèdits de factures de l’any 2016 i
anteriors, per un import global de 74.592,34 euros, emet el següent INFORME:
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Primer.- L’article 176.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  diu que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada
pressupost sols es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o
despeses en general que es realitzin durant l’any natural del propi exercici pressupostari.

No  obstant,  en  la  normativa  vigent  s’estableix  algunes  excepcions  en  aquest  mandat,  de  manera  que
s’aplicaran  als  crèdits  del  pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu  reconeixement,  a  les  obligacions
procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del RD 500/90 en relació amb l’article 26.2.c)
del mateix Reial Decret.

Segon.-  L’esmentat  article  60.2  diu que correspondrà a l’Ajuntament  en Ple  de l’entitat  el  reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

Tercer.-  De  tot  el  que  he  exposat  cal  deduir  que  l’Ajuntament  en  Ple  té  postestat  per  a  reconèixer  les
obligacions que es relacionen a l’expedient.

Quart.- Pel que fa a la dotació pressupostària de les factures en qüestió, per un import total de 74.592,34
euros, hi ha que dir que en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca, en les partides pressupostàries que es
relacionen a l’annex de la proposta de batlia que es presenta, hi ha crèdit pressupostari de despeses de
l’Ajuntament d’Inca, per l’exercici de 2017.

Inca a 20 d'abril de 2017. L'Interventor, Antoni Cànaves Reynés.”

Durant el debat el Sr. Tortella surt de la sala de Plens.

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat:
catorze (14) vots a favor del grup municipal PSIB-PSOE, grup municipal Independents d'Inca i grup municipal
Més per Inca i sis (6) vots en contra del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per al
reconeixement de factures extrajudicials de l’Ajuntament.

7. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  AL  RECONEIXEMENT  DE
FACTURES EXTRAJUDICIALS DE L’IMAF

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per al reconeixement de factures
extrajudicials de l’IMAF, de data 20 d'abril de 2017, que transcrit textualment diu:

“Atès l’arribada de factures dins l’any 2017 corresponents a l’any 2016 i anteriors de tasques realitzades per
l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca, que varen quedar fora del seu corresponent pressupost, les quals s’adjunten a
la següent proposta, en forma d’annex una relació de les esmentades factures.

Vist  l'informe  de  l'Interventor  municipal  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  corresponents
bàsicament a l’exercici de 2016 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l’article 60.2, en relació al 26.2.
c), ambdòs del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i atès l’informe de l'Interventor Municipal de la Corporació,
es proposa, amb el previ i favorable  Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda de data 20
d'abril de 2017, al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures, relacionades a l’expedient,
corresponents a l’exercici de 2016 i anteriors, per un import de 460,80  euros amb càrrec al pressupost de
l'IMAF per l’exercici de 2017.  
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SEGON.- Aplicar les esmentades despeses a les partides de despeses del vigent pressupost de l'IMAF de
l’Ajuntament d’Inca de l’exercici  de 2017, d’acord amb l’aplicació pressupostària sugerida en la relació de
factures.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient als interessos municipals.

Inca, 20 d'abril de 2017. El President de la Comissió d'Hisenda, Àngel Garcia Bonafè.

Antoni  Cànaves  Reynés,  Interventor  de  l'Organisme  Autònom  Institut  Municipal  de  l'Activitat  Física  de
l'Ajuntament d'Inca, en relació a l’expedient de reconeixement d’obligacions corresponents a diversos fets o
actes  produïts  bàsicament  durant  l’exercici  passat  i  anteriors,  i  en  concret  pel  que  fa  a  l’expedient  de
reconeixement extrajudicial de crèdits de factures de l’any 2016 i anteriors, per un import global de 460,80
euros, emet el següent INFORME:

Primer.- L’article 176.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  diu que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada
pressupost sols es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o
despeses en general que es realitzin durant l’any natural del propi exercici pressupostari.

No  obstant,  en  la  normativa  vigent  s’estableix  algunes  excepcions  en  aquest  mandat,  de  manera  que
s’aplicaran  als  crèdits  del  pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu  reconeixement,  a  les  obligacions
procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del RD 500/90 en relació amb l’article 26.2.c)
del mateix Reial Decret.

Segon.-  L’esmentat  article  60.2  diu que correspondrà a l’Ajuntament  en Ple  de l’entitat  el  reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

Tercer.-  De  tot  el  que  he  exposat  cal  deduir  que  l’Ajuntament  en  Ple  té  postestat  per  a  reconèixer  les
obligacions que es relacionen a l’expedient.

Quart.- Pel que fa a la dotació pressupostària de les factures en qüestió, per un import total de 460,80 euros,
hi ha que dir  que en el pressupost de l'IMAF l’Ajuntament d’Inca, en les partides pressupostàries que es
relacionen a l’annex de la proposta de batlia que es presenta, hi ha crèdit pressupostari de despeses de
l’Ajuntament d’Inca, per l’exercici de 2017.

Inca, 20 d'abril de 2017. L'Interventor. Antoni Cànaves Reynés.”

Durant el debat el Sr. Tortella s'incorpora a la sessió.

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor del grup municipal PSIB-PSOE, grup municipal Independents d'Inca i grup municipal
Més per Inca i sis (6) vots en contra del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per al
reconeixement de factures extrajudicials de l’IMAF.

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
L’ART. 13 DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL SEU PERSONAL FUNCIONARI

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de l’art. 13
del  Conveni  entre  l’Ajuntament  i  el  seu  personal  funcionari,  de  data  18  d'abril  de  2017,  que  transcrit
textualment diu:
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«Informe-proposta que emet la Tècnica d'Administració General interina en relació a la modificació de l'article
13 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari.

En data  26 de novembre de 2004, l'Ajuntament  d'Inca en Ple  va aprovar el  «Conveni  entre el  personal
l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari», el qual regula en l'article 13 els avançaments que es podran
concedir als funcionaris, amb el següent contingut literal:

"Art. 13. Avançaments

Tots els funcionaris amb una antiguitat d'un any tindran dret, sempre que existeixi consignació suficient i líquida i
es justifiqui adequadament la petició, a la concessió d'un avançament de dues pagues com a màxim, a tornar en
un termini no superior als deu mesos si és una sola paga i a dotze si és per dues, sense interessos.

No podrà concedir-se una altre avançament al mateix funcionari fins que no hagi estat amortitzat l'anterior.

En casos molt especials i degudament justificats, es podrà interessar un avançament que arribi a la quantitat de
quatre-centes  mil  pessetes,  a  tornar  en  vint-i-quatre  mesos  sense  interès,  previ  dictamen  de  la  Comissió
Paritària."

En data 23 de febrer de 2017 es va aprovar per Ple de l'Ajuntament d'Inca la modificació de l'esmentat article,
amb el següent contingut literal:

«Art. 13. Avançaments

Tots els funcionaris amb una antiguitat  d'un any tindran dret,  sempre que existeixi  consignació suficient i
líquida i es justifiqui adequadament la petició, a la concessió d'un avançament de dues pagues, a tornar en un
termini no superior als dotze mesos si és una sola paga i a vint-i-quatre si és per dues, sense interessos, i
que, en cap cas, superi els 5.000 euros.

Sempre respectant la quantitat màxima dels 5.000 euros, és podrà concedir un avançament que superi les dues
pagues, sempre previ dictamen de la Comissió Paritària.»

Ara bé, degut a un error de transcripció, el segon paràgraf de l'article 13 original no es va incloure en la nova
redacció, la qual cosa s'havia acordat igualment a Mesa. Aquest paràgraf cita el següent: «No podrà concedir-
se una altre avançament al mateix funcionari fins que no hagi estat amortitzat l'anterior.»

D'aquesta manera es rectifica l'error de transcripció, i s'inclou l'esmentat paràgraf omès, modificant l'article 13 del
Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari, la redacció del qual seria la següent:: 

«Art. 13. Avançaments

Tots els funcionaris amb una antiguitat  d'un any tindran dret,  sempre que existeixi  consignació suficient i
líquida i es justifiqui adequadament la petició, a la concessió d'un avançament de dues pagues, a tornar en un
termini no superior als dotze mesos si és una sola paga i a vint-i-quatre si és per dues, sense interessos, i
que, en cap cas, superi els 5.000 euros.

No podrà concedir-se una altre avançament al mateix funcionari fins que no hagi estat amortitzat l'anterior.

Sempre respectant la quantitat màxima dels 5.000 euros, és podrà concedir un avançament que superi les dues
pagues, sempre previ dictamen de la Comissió Paritària.»
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Per tot això, la que subscriu emet informe favorable a la modificació de l'article 13 del Conveni entre l'Ajuntament
d'Inca i el seu personal funcionari i proposa l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.-  APROVAR la  modificació  de  l'article  13  del  Conveni  entre  l'Ajuntament  d'Inca  i  el  seu  personal
funcionari en el sentit abans expressat. 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord als departaments afectats. 

Inca, 18 d'abril de 2017. La Tècnica d'Administració General interina, Margarida Mercè Bauzà Gual.

PROPOSTA DE BATLIA

Vist l'anterior informe-proposta, el que subscriu l’assumeix i l'eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament per a
la seva aprovació en la primera sessió que tengui lloc.

Inca, 18 d'abril de 2017. El Batle, Virgilio Moreno Sarrió.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Per  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  a  la  sessió  de  dia  20  d'abril  de  2017  es  va  acordar  dictaminar
favorablement l'anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple ordinari de l'Ajuntament d'Inca en la
primera sessió que tengui lloc.

Inca, 20 d'abril de 2017. El President de la Comissió  Informativa d'Hisenda, Àngel García Bonafé.»

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor del grup municipal PSIB-PSOE, grup municipal Independents d'Inca i grup municipal
Més per Inca i sis (6) vots d'abstenció del grup municipal Partit Popular.

Atès el  resultat  de la  votació,  es declara  aprovat  el  Dictamen de la  Comissió  Informativa  d’Hisenda per
aprovar la modificació de l’art. 13 del Conveni entre l’Ajuntament i el seu personal funcionari.

9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
L’ART. 17 DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL SEU PERSONAL FUNCIONARI

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de l’art. 17
del  Conveni  entre  l’Ajuntament  i  el  seu  personal  funcionari,  de  data  18  d'abril  de  2017,  que  transcrit
textualment diu:

«Informe-proposta que emet la Tècnica d'Administració General interina en relació a la modificació de l'article
17 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari.

En data  26 de novembre de 2004, l'Ajuntament  d'Inca en Ple  va aprovar el  «Conveni  entre el  personal
l'Ajuntament d'Inca i  el  seu personal  funcionari»,  el  qual  regula en l'article 17 la renovació del carnet de
conduir, amb el següent contingut literal:

"Art. 17. Renovació del carnet de conduir

Per considerar-se imprescindible l'ús de carnet de conduir de les classes A-2 i B-2 per al servei de vigilància
en vehicles policials, l'Ajuntament abonarà el cost de la seva renovació als membres de la Policia Local, com
també als xofers a partir de la categoria B-2 si és necessari per al desenvolupament de les seves funcions».
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VIST que les classes de carnet de conduir, en diverses ocasions, són objecte de modificació, i, en altres, fins i
tot, és suprimeixen (un clar exemple d'això és que, per el servei de vigilància en vehicles policials fins el 31 de
desembre de 2015 era necessari estar en disposició del carnet de   la classe  BTP; així com, l'actualització del
carnet de classe B-2, el qual ja no existeix).

Per aquest motiu, la Mesa Negociadora de personal funcionari en data 6 d'abril de 2017 va considerar que
s'havia de dur a terme una actualització del present article, per tal d'adequar-se a les circumstàncies que, en
cada moment, resultin d'aplicació, i en conseqüència, no detallar el tipus de carnet la renovació del qual seria
objecte d'abonament per part de l'Ajuntament, sinó detallar que s'abonarà per al tipus de carnet de conduir
que sigui obligatori per a la realització de les funcions corresponents.

D'aquesta manera es modifica l'article 17 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari, la
redacció del qual seria la següent:

«Art. 17. Renovació del carnet de conduir

L'Ajuntament  abonarà  el  cost  de  la  renovació,  una  vegada presentats  els  justificants  corresponents,  als
membres de la Policia Local, que resulti imprescindible per als serveis de vigilància en vehicles policials, així
com també als xofers, si és necessari per al desenvolupament de les seves funcions». 

Per  tot  això,  la  que  subscriu  emet  informe  favorable  a  la  modificació  de  l'article  17  del  Conveni  entre
l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari i proposa l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR la modificació de l'article 17 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el  seu personal
funcionari en el sentit abans expressat. 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord als departaments afectats. 

Inca, 18 d'abril de 2017. La Tècnica d'Administració General interina, Margarida Mercè Bauzà Gual.

PROPOSTA DE BATLIA

Vist l'anterior informe-proposta, el que subscriu l’assumeix i l'eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament
per a la seva aprovació en la primera sessió que tengui lloc.

Inca, 18 d'abril de 2017. El batle, Virgilio Moreno Sarrió.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Per  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  a  la  sessió  de  dia  20  d'abril  de  2017  es  va  acordar  dictaminar
favorablement l'anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple ordinari de l'Ajuntament d'Inca
en la primera sessió que tengui lloc.

Inca, 20 d'abril de 2017. El president de la Comissió  Informativa d'Hisenda, Àngel García Bonafé.»

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor del grup municipal PSIB-PSOE, grup municipal Independents d'Inca i grup municipal
Més per Inca i sis (6) vots d'abstenció del grup municipal Partit Popular.

Atès el  resultat  de la  votació,  es declara  aprovat  el  Dictamen de la  Comissió  Informativa  d’Hisenda per
aprovar la modificació de l’art. 17 del Conveni entre l’Ajuntament i el seu personal funcionari.
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10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
L’ANNEX IV DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL SEU PERSONAL FUNCIONARI

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de l’annex
IV del  Conveni  entre  l’Ajuntament  i  el  seu personal  funcionari,  de data  18 d'abril  de 2017,  que transcrit
textualment diu:

«Informe-proposta que emet la Tècnica d'Administració General interina en relació a la modificació de l'Annex
IV del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari.

En data  26 de novembre de 2004, l'Ajuntament  d'Inca en Ple  va aprovar el  «Conveni  entre el  personal
l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari», el qual regula en l'Annex IV el període de renovació de peces
de vestir i altres de la Policia Local, amb el següent contingut literal:

«ANNEX IV
PERÍODE DE RENOVACIÓ DE PECES DE VESTIR I ALTRES DE LA POLICIA LOCAL

Anorac amb escut en el pit......................................................................................2 anys
Sabates....................................................................................................................1 any
Botes........................................................................................................................2 anys
Botes d'aigua...........................................................................................................3 anys
Camises mànega llarga.........................................................................................6 mesos
Camises mànega curta..........................................................................................6 mesos
Corbata negra..........................................................................................................1 any
Gorra d'estiu.............................................................................................................2 anys
Gorra d'hivern..........................................................................................................2 anys
Calçons d'estiu i d'hivern.........................................................................................2 anys
Casc de motorista....................................................................................................4 anys
Cinta amb xapa........................................................................................................3 anys
Porra negra amb bàldric..........................................................................................3 anys
Guants de niló blancs (circulació)..........................................................................3 mesos
Guants de pell (totes les unitats).............................................................................2 anys
Impermeables blaus 2 peces, escut en el pit i cintes reflectants............................3 anys
Plaques de pit..........................................................................................................3 anys
Escuts de mànega...................................................................................................3 anys
Granotes blaves dues peces amb escut en el pit...................................................1 any
Fundes manilles.......................................................................................................2 anys
Fundes pistoles unitats adjudicades.......................................................................10 anys
Xandall esportiu, a menors de 40 anys...................................................................2 anys
Calçat esportiu.........................................................................................................2 anys
Vestit blau, amb dos calçons, gorra, funda de plàstic de gorra, divises i cinta
plàstica quadriculada a la gorra..............................................................................2 anys
Mànigues i equip reflectant en general...................................................................2 anys
Calcetins d'estiu.......................................................................................................1 any
Calcetins d'estiu ......................................................................................................1 any
Calcetins d'hivern.....................................................................................................1 any
Jersei de feina d'hivern............................................................................................2 anys

Totes les peces de vestir i estris que es classifiquen aquí seran reposats en els períodes de mancança a la
dreta de cada peça de vestir o equip, excepte que per raons de servei es vegi forçat el funcionari a canviar la
peça o equip; això passaria en cas de ruptura d'alguna de les peces o equip expressat.

Les peces renovades per caducitat es lliuraran durant els 15 dies anteriors al canvi d'uniformitat.»

Atès  la  conveniència  d'ajustar  les  necessitats  actuals  d'uniformitat  policial  es  va  reunir  la  Comissió
d'uniformitat de Policia Local de l'Ajuntament d'Inca, per a realitzar una actualització del període de renovació
de peces de vestir i altres de la policia local, d'acord amb l'establert al Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual
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s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

Per aquest motiu, la Mesa Negociadora de personal funcionari, en data 6 d'abril de 2017, va acordar dur a
terme una actualització del present Annex IV, per tal d'adequar-se a les necessitats d'equipament de la Policia
Local.

D'aquesta manera es modifica l'Annex IV del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari, la
redacció del qual seria la següent:

«ANNEX IV
PERÍODE DE RENOVACIÓ DE PECES DE VESTIR I ALTRES DE LA POLICIA LOCAL
Anorac ....................................................................................................................5 anys
Botes/sabates.........................................................................................................2 anys
Polo camiser mànega llarga amb placa i escut.....................................................1 any
Polo Camiser mànega curta amb placa i escut.....................................................1 any
Gorra d'estiu...........................................................................................................2 anys
Gorra d'hivern.........................................................................................................2 anys
Calçons d'estiu ......................................................................................................1 any
Calçons d'hivern.....................................................................................................1 any
Casc de motorista...................................................................................................5 anys
Cinturó....................................................................................................................5 anys
Bastó extensible i suport........................................................................................10 anys
Guants d'alta visibilitat (circulació)..........................................................................1 any
Guants d'abric.........................................................................................................3 anys
Guants d'actuació resistents a talls i abrasions.....................................................3 anys
Impermeables (roba especial pluja).......................................................................4 anys
Grillons i funda corresponent.................................................................................10 anys
Fundes pistoles antirobatori...................................................................................10 anys
Equip reflectant en general.....................................................................................6 anys
Calcetins d'estiu 2 jocs............................................................................................1 any
Distintius de categoria (muscleres)........................................................................3 anys
Calcetins d'hivern 2 jocs.........................................................................................1 any
Folre polar o jersei tèrmic........................................................................................2 anys
Camiseta cotó blau marí serigrafiada 4 peces.......................................................1 any

Totes les peces de vestir i estris que es classifiquen aquí seran reposats en els períodes de mancança a la
dreta de cada peça de vestir o equip, excepte que per raons de servei es vegi forçat el funcionari a canviar la
peça o equip; això passaria en cas de ruptura d'alguna de les peces o equip expressat. 

Les peces renovades per caducitat es lliuraran durant els 15 dies anteriors al canvi d'uniformitat.»

Per  tot  això,  la  que  subscriu  emet  informe  favorable  a  la  modificació  de  l'Annex  IV  del  Conveni  entre
l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari i proposa l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR la modificació de l'Annex IV del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal
funcionari en el sentit abans expressat. 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord als departaments afectats. 

Inca, 18 d'abril de 2017. La Tècnica d'Administració General interina, Margarida Mercè Bauzà Gual.

PROPOSTA DE BATLIA

Vist l'anterior informe-proposta, el que subscriu l’assumeix i l'eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament
per a la seva aprovació en la primera sessió que tengui lloc.
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Inca, 18 d'abril de 2017. El Batle, Virgilio Moreno Sarrió.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Per  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  a  la  sessió  de  dia  20  d'abril  de  2017  es  va  acordar  dictaminar
favorablement l'anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple ordinari de l'Ajuntament d'Inca a
celebrar el dia 27 d'abril de 2017.

Inca, 20 d'abril de 2017. El president de la Comissió  Informativa d'Hisenda, Àngel García Bonafé.»

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor del grup municipal PSIB-PSOE, grup municipal Independents d'Inca i grup municipal
Més per Inca i sis (6) vots d'abstenció del grup municipal Partit Popular.

Atès el  resultat  de la  votació,  es declara  aprovat  el  Dictamen de la  Comissió  Informativa  d’Hisenda per
aprovar la modificació de l’annex IV del Conveni entre l’Ajuntament i el seu personal funcionari.

11. PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  A  L’ADHESIÓ  AL  PROTOCOL  MARC  DEL  “PROGRAMA
AGENTE TUTOR”

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia
mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a l’adhesió al protocol marc del “Programa Agente Tutor”,
de data 7 d'abril de 2017, que transcrita textualment diu:

“En data 23 de febrer de 2017, mitjançant registre d’entrada núm. 332, la Direcció General d’Emergències i
Interior de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques, ha notificat a l’Ajuntament d’Inca la circular
referent a l’adhesió dels ajuntaments de les Illes Balears al Protocolo marco del programa agente tutor.

En aquesta circular es posa en coneixement de l’Ajuntament que la FEMP ha elaborat aquest  Protocolo
Marco com a part dels compromisos adquirits en el marc del Conveni específic de col·laboració signat a l’any
2012  amb el Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat,  a través de la Delegació del Govern per al Pla
Nacional sobre Drogues.

L’Agent Tutor és un programa de la Policia Local que centra la seva actuació en la prevenció i la protecció del
menor, especialment dins l’àmbit escolar. És un programa que està implantat a diferents municipis d’Espanya
des de fa anys, i amb els objectius de fer extensiu aquest programa a tots els municipis espanyols i donar
formació específica als agents que realitzen aquest serveis es va iniciar l’elaboració d’un Protocol Marc del
Programa Agent Tutor.

El  Protocolo Marco del Programa Agente Tutor centra la seva atenció en les actuacions que tenen a veure
amb situacions relacionades amb l'entorn escolar, o també en problemàtiques detectades en la via pública,
locals i establiments públics, com pugui ser el consum o la venda d'alcohol i tabac a menors. El Protocol
tampoc deixa de banda les incidències que esdevenen en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la
comunicació, o problemes que sorgeixen en matèria de medi ambient.

L’ISPIB ha treballat des de l’any 2008 en l’homogeneïtzació del servei de policia tutor a tots els municipis de
les Illes, i considera positiu l’adhesió dels ajuntaments interessats de Balears a l’acord que impulsa la FEMP
per tal de crear una xarxa estatal de policies tutors on poder compartir experiències, formació, procediments
de treball, etc.
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L’Ajuntament d’Inca, l’any 2011, es va adherir al programa de la Conselleria d'Interior Policia Tutor, destinant
des de llavors distints agents de la Policia Local a realitzar aquesta funció.

L’Ajuntament valora molt positivament la incorporació d’aquesta figura per atendre la problemàtica que envolta
els joves, i en aquest sentit considera beneficiosa la seva adhesió al Protocolo Marco del Programa Agente
Tutor.

Per tot l'exposat, el qui subscriu eleva a la consideració del Ple les següents propostes d'ACORD:

Primer.- Adherir-se al Protocolo Marco del Programa Agente Tutor.
Segon.- Donar trasllat de l’acord d’adhesió a la FEMP.

Inca, 7 d’abril de 2017. El batle president, Virgilio Moreno Sarrió”

Durant el debat el Sr. Aguilar surt de la sala de Plens.

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la proposta i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a l’adhesió al protocol marc del
“Programa Agente Tutor”.

12. PROPOSTA DE LA BATLIA RELATIVA A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DE LES ENTITATS
LOCALS

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

Després de la ratificació el Sr. Aguilar s'incorpora a la sessió.

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia relativa a la reinversió del superàvit de les entitats locals, de
data 24 d'abril de 2017, que transcrita textualment diu:

“Proposta de la Batlia relativa a la reinversió del superàvit de les entitats locals de 2016 en els exercicis 2017 i
2018

Les entitats locals espanyoles són l'única Administració pública que compleix amb els objectius d'estabilitat.

La seva contribució a la reducció del dèficit públic del Regne d'Espanya davant la Unió Europea ha estat
determinant.

Des de l'any 2012, el conjunt de les corporacions locals ve generant superàvit:

Però les restriccions imposades a la seva reinversió han impedit que els ciutadans dels municipis espanyols
vegin millorada la seva qualitat de vida.

Els alcaldes i alcaldesses espanyols es veuen en greus dificultats per explicar als seus veïns que no poden
atendre les seves demandes malgrat comptar amb recursos disponibles per a això.

Durant  els  últims exercicis,  l'obligació  de circumscriure  la  reinversió  del  superàvit  al  concepte d’“inversió
financerament sostenible” i  de generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió ha impedit
realitzar infraestructures i prestar serveis demandats pels ciutadans.
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A les  dites  restriccions,  per  a  2017  s’hi  suma  la  de  no  poder  dur  a  terme  cap  reinversió  fins  que  els
Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest any estiguin definitivament aprovats, a la fi de l’actual semestre
o  principis  del  proper,  cosa  que fa  impossible  la  tramitació  dels  expedients  administratius  durant  aquest
exercici.

Precisament ara, quan millor és el superàvit de les entitats locals espanyoles (7.083 milions d’euros, un 39 %
més que el 2015, gairebé 26.000 milions d’euros, en termes agregats des de 2012) i quan el nostre país, a la
fi, ha acomplert l'objectiu de dèficit compromès amb Brussel·les, més restriccions tendrem per fer ús d'uns
recursos que són nostres i que han de ser utilitzats en benefici dels nostres veïns.

Aquesta situació, segons el parer de la Junta de Govern de la FEMP –coincidint amb tots els governs locals
del nostre país–, no pot ser acceptada. Ha arribat ja el moment que se'ns permeti reinvertir el nostre superàvit
sense més restricció que el compliment de l'estabilitat pressupostària.

En  conseqüència  se  sotmeten  a  la  consideració  del  Ple  de  l’Ajuntament  les  següents  PROPOSTES
D’ACORD:

1. Instar  el  Govern  d'Espanya  i  els  grups  parlamentaris  al  fet  que,  per  la  via  d'urgència,  adoptin
iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals espanyoles reinvertir el seu superàvit sense
haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en qualsevol iniciativa que considerin
oportuna per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l'únic límit de no posar en risc la
seva estabilitat pressupostària.

2. Instar el Govern d’Espanya perquè en els els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 es
mantingui la disposició addicional norantena segona.

Inca, 24 d’abril de 2017. El batle, Virgilio Moreno Sarrió”

El Sr. Frontera fa dos precs:

Per una banda, modificar la paraula país quan es fa referència a l'Estat Espanyol per tal de que no hi hagi
dubtes de a quin país es refereixen.

Per altra banda, la seva major objecció és quant a aquest compromís amb Brussel·les, que sigui de forma tan
acrítica. Aquests objectius de dèficit han estat nocius pels serveis públics, pel benestar i per a la recuperació
de l'economia, per tant, directament eliminaria la frase de l'objectiu de dèficit compromès amb Brussel·les
perquè Brussel·les no va tenir prou solidaritat amb les persones que ho estaven passant malament i per tant
creu que és millor si no hi fan referència.

El Sr. Aguilar manifesta estar d'acord en que figuri país i figuri Brussel·les, estan a favor de la moció tal i com
es presenta.

El Sr.  Batle explica que aquesta proposta està aprovada així  a la FEMP i que el compromís de tots els
municipis és dur-la així com es va dur. Per aixó, prega al Sr. Frontera que doni suport a aquesta proposta.

Les esmenes es retiren.

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la proposta i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia relativa a la reinversió del superàvit

40



de les entitats locals.

13. PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  A L’ADHESIÓ  AL  COMPROMÍS  DE  LES  CIUTATS  PER
L’ECONOMIA CIRCULAR

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia
mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a l’adhesió al compromís de les ciutats per l’economia
circular, de data 24 d'abril de 2017, que transcrita textualment diu:

«El passat 15 de març de 2017 es va celebrar a Sevilla una jornada sobre "Economia Circular: el compromís
de les ciutats", organitzada per la FEMP, en la qual van participar, entre d’altres, la secretària d'Estat de Medi
Ambient, el president del Consell de Municipis i Regions d'Europa, la tinenta d'alcalde de París, així com
alcaldes i regidors de ciutats espanyoles.

En aquesta jornada es va aprovar una declaració que respon al paquet d'iniciatives que la Comissió Europea i
el Parlament Europeu han aprovat per desenvolupar un nou model econòmic que tanqui el cercle del disseny,
la producció, el  consum i la gestió de residus, per afavorir  la transformació cap a una Europa ecològica,
circular i competitiva.

La declaració ressalta l'important paper que han d'exercir les ciutats per a la implantació del nou model de
desenvolupament que representa l'economia circular, una fórmula en la qual la revaloració dels residus, la
preservació dels recursos i la tendència cap a l'abocament zero obre la porta al creixement sostenible, al
foment de l'ocupació verda i a la competitivitat. La declaració resumeix en onze punts les línies d’actuació a
les quals es comprometen les ciutats per afavorir l'economia circular, perquè les entitats locals en són la clau.

Per aquest motiu es proposa al Ple de l’Ajuntament que aprovi els següents pronunciaments i compromisos:

1. Promoure un model de desenvolupament urbà sostenible, inclusiu i resilient, augmentant la demanda
d'activitats socioeconòmiques generadores de béns i serveis mediambientals, la qual cosa es traduirà
en ocupació verda i ocupació social de major qualitat i valor afegit.

2. Impulsar i donar suport a la crida “Ciutats per una Economia Circular” que va realitzar la ciutat de
París el 2015.

3. Ressaltar l'important paper que tenen els governs locals en les accions de foment i desenvolupament
d'una economia circular per ser l'Administració més propera i la que millor pot prevenir els impactes
ambientals, en col·laboració amb els seus veïns i veïnes.

4. Incrementar els nostres esforços per reduir els impactes ambientals, climàtics i sobre la salut de les
persones dels seus actuals models de desenvolupament.

5. Subratllar les conseqüències positives que un canvi de model cap a una economia circular suposaria
en termes d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

6. Sol·licitar  el  suport  polític  i  econòmic  de  la  Unió  Europea  i  dels  seus  estats  membres  per  al
desenvolupament de polítiques locals en favor d'una economia circular, afavorint el desenvolupament
d'estratègies nacionals i regionals, i instruments de cooperació.

7. Desenvolupar estratègies locals en favor de l'economia circular que afavoreixin l'abocament zero, el
reciclatge (especialment dels bioresidus), la reducció dels desaprofitaments alimentaris, el foment de
l’ecodisseny, la prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge, i el foment de la compra pública de
productes verds.

8. Fomentar  la  cooperació  entre  administracions  i  desenvolupar  i  compartir  bones pràctiques  entre
ciutats, en el marc de desenvolupament d'estratègies locals per una economia circular.

9. Involucrar  la  comunitat  científica  en  la  recerca  i  el  desenvolupament  de  programes  d'economia
circular, i en el suport i el desenvolupament de les estratègies locals.
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10. Fomentar  els  esquemes  de  governança  multinivell  del  territori  i  millorar  la  conscienciació,  la
sensibilització  i  la  participació  de les nostres veïnes i  veïns en les accions locals d'impuls  d'una
economia circular, transformant els consumidors en usuaris responsables i reemplaçant el sentit de la
propietat del producte pel sentit del servei prestat.

11. Potenciar els partenariats publicoprivats per afavorir aliances entre els diferents actors involucrats del
sector públic, organitzacions de la societat civil i el sector privat.

Inca, 24 d’abril de 2017. El batle, Virgilio Moreno Sarrió.”

Durant el debat el Sr. Jerez i la Sra. Triguero surten de la sala de Plens.

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la proposta i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (19).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a  l’adhesió al compromís de les
ciutats per l’economia circular.

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES PER AL MANTENIMENT DE
LA PARCEL·LA MÍNIMA DE 14.000M2 DE SÒL RÚSTIC

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per al manteniment de la
parcel·la mínima de 14.000m2 de sòl rústic, de data 12 d'abril de 2017, que transcrita textualment diu:

“El  ple  del  Consell  de  Mallorca  aprovà  el  12 de  gener  por  unanimitat  una moció  d’El  Pi  per  la  que  es
comprometia a no augmentar la superfície mínima per a la construcció de noves edificacions destinades a
habitatge o el canvi d’ús de les ja existents a la propera modificació del Pla Territorial de Mallorca.

Posteriorment, la comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears va aprovar el mes de març una
iniciativa del grup parlamentari El Pi en el mateix sentit, per no impulsar cap iniciativa legal que suposi un
canvi en la superfície mínima general exigible per autoritzar un habitatge en sòl rústic.

Actualment per a l'autorització d’un d'habitatge unifamiliar aïllat a sòl rústic comú és necessari comptar amb
una superfície superior o igual a 14.000 metres quadrats. Aquesta regulació té un caràcter de mínims i, per
això, a la diversa normativa, instruments d’ordenació territorial i plans urbanísstics han definit categories de
sòl rústic on aquest ús no és autoritzable (ANEI), o categories on la superfície mínima exigible és més gran.

Això, juntament amb una restricció de la possibilitat de l’ús d’habitatge en parcel·les segregades a partir de les
dates assenyalades al respectiu Pla Territorial, ha creat una regulació que s’ha anat consolidant al llarg dels
temps  i  que  ha  estat  assumida  satisfactòriament  per  una  immensa  majoria  dels  operadors
jurídics.Considerant positiu acabar amb les incerteses que pugui haver en relació a futurs canvis normatius i
havent  manifestat  el  Govern  no  té  cap  intenció  de  canviar  aquesta  superfície  mínima,  El  Pi  veu  amb
preocupació l’anunci d’un possible incompliment que recullen distints mitjans de comunicació.

Les  declaracions  de  la  consellera  insular  de  Territori,  Mercedes  Garrido,  tornen  a  obrir  la  possibilitat
d’incrementar la superfície mínima de construcció en sòl rústic a més dels 14.000 metres quadrats actuals, fet
que segons El Pi està provocant un allau de noves sol·licituds de llicències davant de possibles canvis a la
normativa, demostrant així que els mallorquins no se fien dels actuals responsables de la institució. Essent
necessari donar estabilitat i seguretat jurídica.
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Per això, demanam al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

1. El Ple de l’Ajuntament insta al Parlament de les Illes Balears, al  Govern de les Illes Balears i  al
Consell Insular a mantenir la superfície mínima de parcel·la a sòl rústic comú establerta en 14.000
metres quadrats.”

Durant el debat la Sra. Triguero s'incorpora a la sala de Plens.

Desprès del debat i de diferents propostes d’esmena a la moció, es mantén l’esmena proposada pel Batle,
consistent en suprimir de la moció el següent paràgraf: «Les declaracions de la consellera insular de Territori,
Mercedes Garrido, tornen a obrir la possibilitat d’incrementar la superfície mínima de construcció en sòl rústic
a més dels 14.000 metres quadrats actuals, fet que segons El Pi està provocant un allau de noves sol·licituds
de llicències davant de possibles canvis a la normativa, demostrant així que els mallorquins no se fien dels
actuals responsables de la institució. Essent necessari donar estabilitat i seguretat jurídica.»

A continuació se sotmet a votació l'esmena i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor del grup
municipal  PSIB-PSOE,  grup  municipal  Independents  d'Inca,  grup  municipal  Proposta  per  les  Illes  i  grup
municipal Més per Inca i cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal Partit Popular.

Seguidament es passa a votar la moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: desset (17) vots a favor del
grup  municipal  PSIB-PSOE,  grup  municipal  Partit  Popular,  grup  municipal  Independents  d'Inca  i  grup
municipal Proposta per les Illes i tres (3) vots d'abstenció del grup municipal Més per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per
al manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sòl rústic.

15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’ENERGIA
RENOVABLE

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal de MÉS per Inca sobre la contractació d’energia renovable,
de data 24 d'abril de 2017, que transcrita textualment diu:

“Els successius Informes del Panell Intergovernamental d’experts sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides
no poden ser més explícits i afirmen que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien els
augments  observats  de  la  temperatura  dels  oceans,  el  desglaç  generalitzat  de  les  glaceres  i  l’augment
mundial  del  nivell  de la mar,  la disminució de les platges i  els  creixents desplaçaments de població per
catàstrofes “naturals”.

El diagnòstic del problema s’associa a un model de consum energètic clarament insostenible, basat en un
consum de combustibles fòssils i l’emissió de gasos amb capacitat per a modificar els vectors ambientals. En
el  cas  concret  de  Mallorca,  la  major  part  de  la  generació  elèctrica  és  a  base  de  carbó,  mentre  que  la
generació a partir d’energies renovables està al voltant del 3%.

El  80% del  consum energètic  i  les  seves  emissions  de  gasos  d’efecte  hivernacle  estan  associats  amb
l’activitat urbana, raó per la qual el paper dels governs locals per atenuar els efectes del canvi climàtic esdevé
decisiu.  S’haurien de dur a terme iniciatives per reduir  el  consum energètic,  fer-ne un ús més eficient,  i
augmentar el subministrament d’energia d’origen renovable i local a fi de reduir al màxim les emissions de
gasos d’efecte hivernacle.
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Molts ajuntaments han signat compromisos públics i han realitzat plans energètics locals per poder iniciar les
accions necessàries per  assolir  aquests compromisos.  Un exemple és el  Pacte  dels  batles per  l’energia
sostenible  que establia  un compromís  de reducció  d’emissions  del  20% i  de consum del  20% d’energia
renovable pel 2020, i que va ser signat per 5.780 municipis d’Europa, 23 d’ells a Mallorca, essent Inca un
d’aquests municipis.

Altres administracions han establert també els seus propis compromisos en la matèria i/o han legislat per tal
que  s’assumeixin  determinades  fites  per  l’administració  i  els  propis  ajuntaments.  Les  accions  que  els
ajuntaments poden dur per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a més de reduir el consum
d’energia elèctrica a les instal·lacions municipals, també podem canviar d’empresa comercialitzadora i adquirir
l’energia elèctrica amb garanties d’origen de productors d’energies renovables, tal com ja fan determinats
domicilis particulars d’Inca.

La consciència i  el  compromís social  i  ambiental  han de ser elements fonamentals i  transversals  en les
decisions  i  polítiques  dels  poders públics,  per  això en la  mesura que puguem cal  apostar  per  projectes
empresarials cooperatius i compromesos, i deslligar-nos paulatinament d’aquelles empreses amb escassa o
nul·la consciència social i ambiental o amb pràctiques polítiques més que qüestionables aquí o en qualsevol
racó del món.
 
Totes  les  comercialitzadores  que  operen  al  mercat  espanyol  son  capaces,  a  dia  d’avui,  de  subministrar
electricitat certificada d’origen renovable als seus clients, per la qual cosa és perfectament viable incloure
sistemàticament aquesta condició als contractes de subministrament elèctric públics.

Per tot  això, es proposa que es contracti  el  subministrament de la electricitat  amb origen renovable. Així
mateix  les condicions contractuals  d’aquest  subministrament  haurien de ser  tals  que permetessin  que si
l’Ajuntament aplica mesures d’estalvi energètic hi hagi un estalvi econòmic significatiu.

Aquesta proposta podria ser compatible amb l’adhesió a la central de compres recentment anunciada per la
Federació  d’Entitats  Locals  de  les  Illes  Balears  (FELIB),  amb  la  que  es  preveu  treure  concurs  el
subministrament  d’energia  de  tots  aquells  municipis  que  hi  participin,  sempre  i  quan  la  FELIB  decideixi
incorporar  com a criteris els exposats en aquesta moció. D’aquesta manera, el  sector  públic de les Illes
Balears incrementarà la demanda d’energia renovable.  

En paral·lel a l’adquisició d’electricitat mitjançant energia renovable, els ajuntaments poden contribuir al canvi
de  model  energètic  amb  la  instal·lació  de  tecnologies  de  generació  d’energia  renovable  a  les  seves
dependències, que poden suposar importants estalvis energètics.

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

1. L'Ajuntament  d’Inca  es  compromet  a  realitzar  les  gestions  necessàries  per  a  contractar
progressivament  en  els  edificis  o  instal·lacions  municipals  el  subministrament  d’electricitat  100%
renovable, preferiblement per part d’empreses que només comercialitzin energia renovable i/o amb un
clar compromís social.

2. L'Ajuntament d’Inca estudiarà la possibilitat d’adherir-se a la central de compres que crearà la FELIB
per  realitzar  aquesta  contractació  del  subministrament  d’electricitat  sempre  i  quan  s’observin  els
criteris del punt anterior.

3. L’Ajuntament  d’Inca  durà a  terme accions per  millorar  l’eficiència  energètica  als  d’edificis  i  a  les
instal·lacions municipals.

4. L’Ajuntament  d’Inca estudiarà el  potencial  per  aplicar  nous incentius fiscals  o altres mesures per
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potenciar que les llars i empreses del municipi promoguin instal·lacions d’energia renovable pròpies.

5. L’Ajuntament  d’Inca  estudiarà  el  potencial  per  promoure  instal·lacions  de  generació  d’energia
renovable per autoconsum als seus edificis i instal·lacions, incloent un inventari dels terrats, cobertes i
espais de titularitat municipal susceptibles d’acollir instal·lacions de generació renovable.

Inca, 24 d’abril de 2017. El portaveu del grup municipal MÉS per Inca, Gabriel Frontera Borrueco”

Una vegada finalitzades les  intervencions,  se  sotmet  a  votació  l'esmena i  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal de MÉS per Inca sobre la
contractació d’energia renovable.

16. MOCIONS URGENTS

A) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PROPOSTA PER LES ILLES PER LA LLUITA CONTRA 
L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal Proposta per les Illes per la lluita contra l'ocupació il·legal
d'habitatges, de data 26 d'abril de 2017, que transcrita textualment diu:

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

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

Per aquest motiu, el Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS proposa en el Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:

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

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

Desprès de debatre damunt l’assumpte, els reunits acorden deixar el punt damunt la taula per un millor estudi.

17. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Torres del grup municipal Partit Popular formules els següents:

1. El Sr. Torres prega que els contestin les preguntes que tenen pendents de resposta.

2. Reclamen una còpia de la factura que ha presentat l'assessor urbanístic que ja varen reclamar en el
Ple del mes passat i que encara no tenen.
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El Sr. Batle contesta que li faran arribar i que aquesta factura es va presentar i es va retirar.

3. El passat Ple també varen demanar si es pot saber quants propietaris s'han acollit al programa de
lloguer social. Avui demanen quan els contestaran.

El Sr. Batle contesta que quan el Govern de les Illes Balears contesti la petició que li han fet ja que no
és competència municipal.

4. Al darrer Ple varen demanar respecte al tema del Pla Turístic. Avui els han contestat per escrit que
pareix esser que no el poden tenir perquè no està realitzat. Prega que quan el tenguin els ho facin
arribar. Comenta que està contestat a mitges.

El Sr. Tortella diu que pot contestar tot el que es pot contestar, i que si no hi és no es pot contestar. Si
no recorda malament ahir varen convidar el grup municipal Partit Popular a la Comissió que participa
d'aquest procediment d'estratègia del Pla Turístic, és a dir, que està contestat tot excepte allò que no
existeix, es contesta que no hi és.

5. Al darrer Ple varen demanar també l'expedient de contractació de l'Enginyer Agrònom. Ha passat un
mes i no han rebut res.

El  Sr.  Garcia  comenta  que  és  totalment  inexplicable,  es  va  aprovar  a  Junta  de  Govern,  hi  ha
l'expedient a Secretaria i no comprèn perquè no li entreguen, ja que no hi cap problema i té tot el dret
a tenir-ho. No entra dins les seves competències entregar-li en mà.

6. El Sr. Torres llegeix textualment la pregunta que varen fer al Ple passat i la resposta que la Sra.
Barceló va donar:

«Vomem saber com està el contracte de la recollida de residus urbans i si és legal que el servei
segueixi  prorrogat  a  data  d’avui.  La  Sra.  Barceló  argumenta  que  el  contracte  està  en  fase  de
valoració per part del tècnic municipal i que és imminent que acabi la feina i que ho puguin saber.
Pensava que ja seria aquesta setmana, però la veritat és que tenen moltíssima feina i no ha pogut
ser. Espera que sigui la següent. Comenta que de totes formes els informaran oportunament. En
relació si la pròrroga és legal o no, indica que es remet a la que es va dur a aquest ple en el seu
moment amb els informes que consten a l’expedient. Opina que ella no és qui per dir si la pròrroga és
legal o no, però que es va dur a Ple i que hi havia els informes pertinents, als quals es remet. El Sr.
Torres manifesta que, evidentment, quant a la legalitat no li demanen a ella com a regidora, sinó als
serveis  jurídics  municipals.  Voldrien  que  els  fessin  arribar  l'informe  pertinent  si  a  data  d'avui  la
pròrroga és legal.  La Sra. Barceló informa que el  contracte  es va prorrogar fins al  moment  que
s'adjudicàs el nou contracte.»

El Sr. Torres explica que varen demanar un informe jurídic al servei jurídic de l'Ajuntament i que va
quedar constància a l'acta i encara no el tenen.

La Sra. Barceló explica que aquest mes s'ha fet una mesa de contractació, s'ha fet l'informe que
estava pendent dels tècnics amb la valoració tècnica i s'ha obert la proposta econòmica. Abans de
saber quina empresa és l'adjudicatària els tècnics han de valorar si les propostes económiques que
han presentat les empreses són viables. És un requisit previ per poder aplicar la fórmula per saber a
quina empresa s'ha adjudicat. Però els informes pendents en aquell moment s'han fet i ara estan
pendents de l'evaluació de la viabilitat econòmica de les propostes que han fet les empreses. De totes
formes, quant a l'informe jurídic el Sr. Secretari ja li farà arribar.
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7. Al passat Ple varen demanar quants pisos buits hi ha de l'Ibavi a Inca.

El  Sr.  Batle  respon  que  quan  el  Govern  de  les  Illes  Balears,  Institut  Balear  de  l'Habitatge,  els
respongui.

8. Pregunta  si  li  pot  informar  l'actual  l'equip  de  govern  municipal  de  l'Ajuntament  d'Inca  d'aquest
contracte a dit per un import de 18.964 euros que ha adjudicat el Govern de les Illes Balears del Sr.
Barceló a un integrant de la llista electoral de Més per Inca a les passades eleccions municipals de
2015.

La Sra.  Weber considera que és una pregunta que sembla més de control  en el  Govern feta al
Parlament de les Illes Balears. Encara així està agraïda perquè li permet aclarir dubtes i en aquest
cas està encantada si és així. A ella també li han fet la pregunta i no l'ha pogut redactar fins avui,
demana disculpes pel  retard. Opina que el Sr. Pere Vicenç és únic i  que estaria molt  bé que el
poguessin clonar perquè en aquest món fan falta molts i  molts Peres Vicenç. És el major expert
naturalista i sobretot expert en temes de l'albufera, que és el ronyó de Mallorca. Entén que a alguns
els pugui no preocupar ni la mar, ni les platges, ni els parcs naturals, i que considerin que lo millor és
prostituir-los i «machacarlos» fins al final, amb perforacions, amb xiringuitos o passant del seu ronyó,
fins que tengui insuficiència renal.  Com tots saben ha fet vint anys de feina avalada i  d'informes
tècnics en el  seu camp fins que va arribar el Sr.  Company i  el  va despedir  de manera irregular.
Imagina que deu ser perquè debia ser d'esquerres i perquè molestava molt amb la seva forma tècnica
i experta de defensar el medi ambient i el que ell sap i creu. Imagina que per això molestava i que per
això  se'l  va  despedir  irregularment,  com deixa  clara  la  sentència  favorable  al  Sr.  Vicenç.  L'any
següent, amb una mica de cinisme, ha de dir, el Sr. Company necessita d'aquests informes tècnics i
els contracta mitjançant subcontracta. Coherència. Dit això, ja que el Sr. Torres coneix el Sr. Vicenç, li
demana quina opinió professional li mereix i si diria aquí al Ple el que li va dir quan el va telefonar el
dia que el  Sr.  Company el  va despedir  de manera irregular  manifestant el  seu suport  cap al  Sr.
Vicenç. I també demanari que tots hi possassin una mica de seny, li han estat donant voltes una i altra
vegada, perquè sinó demà els diran que s'ha adjudicat un contracte menor a una persona que un dia
va passar per davant d'Antillon.

Tornant a la pregunta del Sr. Torres, la Sra. Weber vol puntualitzar que el contracte no va ser a dit, es
va  treure  a  concurs  i  es  va  donar  a  l'opció  més  econòmica,  per  un  import  de  18.968  euros  i
evidentment això ho marca la llei i per tant no hi ha cap problema.

Quant a que s'ha adjudicat a un integrant de les llistes electorals de Més per Inca a les passades
eleccions municipals, demana al Sr. Torres si de veritat considera que una persona que milita un partit
polític no pot ser contractada per l'Administració. Ella no creu que realment el Sr. Torres consideri que
el major expert en un tema no pugui ser contractat per fer aquesta feina com a expert perquè milita o
ha estat integrant d'una llista electoral. 

La Sra. Weber comenta que ja que l'atac ha estat constant vol afegir que Més per Mallorca és molt
rigurosa i ha assumit responsabilitats de més alt nivell quan ho ha considerat necessari, cosa que el
Partit Popular no ha fet mai. No parla de la moció de censura perquè ja se'n parlarà prou, però sí que
li diu des de l'apreci que sap que li té que no pot entendre com el Sr. Torres avui, a dia d'ara, no sigui
diputat, ja que considera que el Partit Popular hauria de ser la meitat de rigurós i exemplar que Més i
retirar el diputat Álvaro Gijón, imputat per fets molt greus. Diu que s'estima més veure el Sr. Torres
aquí perquè a ella li fa il·lusió i que el Sr. Torres ho sap, per aqueixa debilitat que es tenen, però que
el Partit Popular l'hauria de considerar molt millor diputat que al Sr. Gijón.

El Sr. Torres contesta que evidentment no posen en dubte la persona de la qual estan parlant en
aquest moment, i que el problema que té el grup Més és que per a ells tot allò dels altres és punible,
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ja ho va dir al darrer Ple al seu company. Quan una persona que és del Partit Popular fa feina per
l'Administració, que és un gran professional, que té un currículum i ha demostrat la seva valua, només
pel fet de ser del Partit Popular els del grup Més, PSM, Entesa per Mallorca, Els Verds... posen el crit
al cel. La realitat és que són aquests qui de manera sistemàtica quan estan a l'oposició, no al govern,
critiquen qualsevol professional que té un currículum demostrat. Ho ha viscut en primera persona, en
aquest Ajuntament ha contractat persones del Partit Popular molt vàlides. De fet, n'hi ha una que serà
el pròxim arquitecte municipal quan ells mateixos el varen tenir de càrrec de confiança, i el grup Més
ho varen criticar i el varen posar blau. Avui, aquest senyor, ha guanyat les oposicions de Selva, de
Pollensa i d'Inca, però quan el va contractar el Sr. Torres, perquè era del Partit Popular, bé que el
varen criticar, dient que no era necessari, que no era important o que no valia. Avui beuen de la seva
pròpia medicina. El Sr. Frontera ho ha dit molt bé, són errades. Quan fraccionen contractes de 41.000
euros i ho divideixen en dos de 18.000 més IVA és una errada. Quan fan dos contractes, un d'una
Administració i un d'una altra pel mateix tema, d'un sondeig d'opinió, però que al final és la mateixa
feina que l'han fraccionat  per  obtenir  el  mateix  resultat,  això són errades.  Quan ho fan ells  són
errades, però quan ho fa el Partit Popular són delictes, han d'anar a Fiscalia i han de passar pel tubo.
Això que avui al grup municipal Més per Inca li sap tant de greu és el mateix que han criticat de
manera sistemàtica en aquest Ple. El tema de contractacions de persones afins ha sortit moltíssimes
vegades.

El Sr. Rodríguez diu que això és com la Sra. Blanca Iglesias.

El Sr. Torres demana si el Sr. Rodríguez té l'ús de la paraula i prega que li llevin la paraula ja que com
sempre li agrada fer agressions de turno i sempre ha de sortir amb la seva conyeta graciosa. A més
aquí parlen de coses serioses i responsables i el Sr. Rodríguez és un poc xistós. Diu que no sap si
dir-li amb carinyo el que pensa perquè no li vol dir. El Sr. Torres li diu al Sr. Rodríguez payasete, que
ho aposta perquè se senti. Troba que el mateix respecte que el Sr. Batle els hi demani els ho hauria
de demanar també al seu Tinent de Batle.

El Sr. Batle demana respecte a tots els regidors i regidores.

El Sr. Torres diu que el Sr. Rodríguez és un al·lot petit. Diu que se'n van, que no el volen aguantar,
que es quedi amb les seves bromes, els seus xistes i les seves graciositades, que segueixi amb la
seva actitud. Li repeteix dues vegades que és un payasete. Diu al Sr. Batle que abandonen la sessió
plenària perquè el seu Tinent de Batle no se sap controlar i ells no l'han d'aguantar.

El grup municipal Partit Popular abandona la sessió.

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, certifico.
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