ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
EN DATA 29 DE JUNY DE 2017
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Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca
REGIDORS NO PRESENTS:
Sra. Francisca Barceló Truyols
Sra. M. Jose Fernandéz Molina
SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORER ACCIDENTAL:
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
29 de juny 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.
Actua com a secretari accidental Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen l’interventor 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 25 DE MAIG DE
2017
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta
esmentada.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 25 de maig de 2017, que
s’aprova per unanimitat dels regidors presents (19).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 694 AL 873 DE
2017
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 694 al 873 de 2017.
El Sr. Torres critica la gestió municipal, la qual retreu al Sr. Batle que és deplorable, i
manifesta que des de l'oposició denuncien aquesta situació. Comenta que veient els
decrets es fa palesa la manca de gestió de l'Ajuntament; d’una banda, són incapaços de
solucionar un tema d'un solar que fa denúncia a la inspecció tècnica a final de desembre;
de l’altra, són incapaços de pagar un rebut de corrent amb un informe favorable dels
Serveis Socials i firmen de manera continuada decrets amb informes en contra de
l'interventor i del secretari accidental... Segurament es tradueix en una paraula de què han
fet bandera, transparència.
El Sr. Batle demana al secretari si aquests decrets no s'ajusten a la legalitat.
El Sr. Secretari li contesta que hi ha decrets de productivitat en relació amb els quals hi ha
informes d'Intervenció i Secretaria que adverteixen que, si es donen de forma periòdica i
constant, doncs no són complements de productivitat i podrien ser un altre tipus de
retribucions. Comenta que en aquest sentit l'informe no és favorable i, per tant, no
s’ajusten en la seva integritat a la legalitat.
El Sr. Batle diu al Sr. Torres que ja li va explicar a l'anterior Ple que hi ha decrets que se
signen perquè es poden signar i que hi ha productivitats que ja venen de l'anterior
legislatura. Lamenta la seva oposició, li diu que no té l'ús de la paraula, que té un primer
avís i que el troba alterat; no sap si és la seva forma o la del seu grup municipal. Li retreu
la seva forma d’utilitzar un tema tan complicat com el de serveis socials com un "filó" –
com diu el Sr. Torres– per fer oposició. Li torna a dir que no sap si és la seva posició o la
del seu grup.
El Sr. Torres li respon que parlarà de la manera més pausada i tranquil·la que pugui.
Recorda que a l'anterior Ple va dir que no signaven decrets amb informes en contra i avui hi
tornen, i el secretari ha confirmat que els dits decrets de productivitat tenen informes en
contra firmats per l’interventor i el secretari municipal, i els altres decrets evidencien la mala
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gestió. A sobre, el Sr. Batle dubta si la seva oposició és seva o del seu grup, i li diu que avui li
demostrara que és una oposició del seu grup, el qual mai va dir que fessin una oposició
lamentable i amb cinisme quan ells es van tancar a l'Ajuntament. No vol que tornin a
qüestionar la seva autoritat en el seu grup.
El Sr. Batle li diu que no tolerarà cap amenaça.
El Sr. Torres li contesta que no és cap amenaça i que tot el temps posa en dubte si parla en
nom seu o del seu grup, reitera que ara li quedarà ben clar que parla en nom del seu grup.
Ells fan l’oposició que consideren, i repeteix que ell mai va atrevir-se a qüestionar la seva
oposició. Anuncia la seva decisió d'abandonar el Ple.
Tot el grup municipal del Partit Popular abandona la sessió plenària.
El Sr. Batle lamenta aquesta situació i la imatge que es dona.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 730, 769, 820, 866/2017 DE
L'AJUNTAMENT, NÚM. 32 I 40/2017 DE L’IMAF, I NÚM. 15/2017 DE LLAR
D'INFANTS TONINAINA, CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES DE
CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART. 218 DEL TEXT REFÓS DE LA
LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS
Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 730, 769, 820, 866/2017 de
l'Ajuntament, núm. 32 i 40/2017 de l’IMAF, i núm. 15/2017 de Llar d'Infants Toninaina,
contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l'art. 218 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de data 20 de febrer de 2017, que
transcrit textualment diu:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 29 de juny de 2017 de les
resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades
L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per
l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, estableix:
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.
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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.
AJUNTAMENT
Número de
Decret

Data

Observació

Documentació

2017000730

19/05/2017

Factures

(16 pàgines)

2017000769

29/05/2017

Factures

(8 pàgines)

2017000820

05/06/2017

Factures

(3 pàgines)

2017000866

12/06/2017

Factures

(2 pàgines)

Número de
Resolució

Data

Observació

Documentació

32/2017

12/05/2017

Factures

(1 pàgina)

40/2017

06/06/2017

Factures

(1 pàgina)

Número de
Resolució

Data

Observació

Documentació

15/2017

01/06/2017

Factures

(1 pàgines)

IMAF

TONINAINA

"
Una vegada debatut aquest punt, els regidors se'n donen per assabentats.
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4. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA
SRA. MARIA FRANCISCA BARCELÓ TRUYOL
Es posa en coneixement del Ple la renúncia de la Sra. Maria Francisca Barceló Truyol,
presentada amb registre d'entrada 6.449 amb data 14 de juny de 2017.
El Sr. Batle diu que com a batle vol expressar el seu agraïment del dos anys de tasca i
entrega i que li desitja’m lo millor.
El Sr. Garcia diu que vol agrair les paraules del batle i com a membre del nostre partit
agrair-li la tasca que ha dut al nostre partit però això ja es una qüestió mes personal, però
si sa tasca que ha dut aquest dos anys a s'Ajuntament.
El Sr. Rodriguez diu que des de el grup municipal Més expressar la nostra màxima... per
sa feina a fet na Xisca durant aquest dos anys, cadascú te els seus causes i els seus
motius i evidentment des de el nostre grup ho entenem i no tenim res mes que dir mes
que això, expressar tant en els independents com a na Xisca sa feina feta durant aquest
dos anys.
El Sr. Ferra diu que no podem mes que agrair la tasca feta i lamentar sa situació que ha
dut a que deixes sa participació en aquest grup municipal i que respectem sa decisió com
no podia ser d’un altre manera i que pugui ser fructífera, a lo millor en un altre moment.
Una vegada fetes les intervencions els regidors se’n donen per assabentats.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ERASMUS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions ERASMUS, que transcrit
textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
Vista la Providència de Batlia de data 19 de juny de 2017 i de conformitat amb el establert
en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents,
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal pel 2016 que contempla crèdit pressupostari per la línia de
subvenció que a continuació es descriu:
1. Denominació: ERASMUS+.
2. Òrgans competents: Ple i Junta de Govern.
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: estudiants inquers que hagin obtingut una beca
Erasmus+.
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4. Objectius i efectes pretesos: coadjuvar en les despeses generals pel desplaçament.
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: d’1 de gener a 31 d’octubre de 2016.
6. Fonts de finançament: recursos propis.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l’aprovació de l’Ordenança General de Subvencions. L’esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, elevant-se aquest acord a definitiu en data 26
de maig de 2016.
Amb data 19 de juny es va incorporar a l’expedient el corresponent certificat d’existència
de crèdit (RC) per import de 3.000 euros de la partida pressupostària 000.320.48918 del
pressupost per a l’exercici 2017, practicant-se l’oportuna retenció de crèdit a l'esmentada
partida.
S’acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint la mateixa totes les mencions que es
requereixen de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva
redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
D’acord amb l’establert per l’article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l’aprovació de la despesa per òrgan competent per
a això, que s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d’acord amb el disposat a l’article 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb l’article 214.2 del Text
refós de la Llei d’hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d’elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
referixen els articles 215 i següents del Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Es pot entendre que l’esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria-Intervenció, que ocupin en cada cas el lloc d’interventor.
D’acord amb l’establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei general
de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, això com
l’article 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions, correspon a l’Ajuntament en ple
previ Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda l’aprovació de la despesa.
Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l’aprovació i disposició (AD)
de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de ERASMUS+ per
import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 000.320.48918 del Pressupost Municipal per a l’exercici 2017, practicant-se així mateix el corresponent document comptable.
Vist l’informe favorable de la Intervenció i la Secretaria municipals.
Vista la fiscalització favorable de la Interventora actual.
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Per la qual cosa, d’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de no vembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú, en relació amb l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es proposa a l’Ajuntament en Ple previ Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda de data 21 de juny de 2017, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions
ERASMUS + que s’adjunten com a Annex
Segon.- Aprovar la convocatòria de la linia de subvencions objecte d’aquesta proposta.
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa (AD) per import de 3.000 euros
de la partida pressupostària 000.320.48918 del pressupost per a l’exercici 2017, practicant-se l’oportuna autorització i disposició del crèdit a l’esmentada partida.
Quart.- Que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El president de la Comissió Informativa d’Hisenda
Virgilio Moreno Sarrió
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER A COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA EUROPEU DE MOBILITAT ERASMUS+, PER A ESTUDIANTS D'INCA AL LLARG DE L'ANY 2017
1. Finalitat
l'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat de potenciar l'educació superior dels estudiants universitaris del municipi i, conscient de la importància de la internacionalització a la formació,
crea aquesta línia d'ajuts.
2. Objecte
Establir les bases per a la concessió d'ajudes complementàries amb la finalitat de donar
suport econòmic a les despeses que tenen els actuals estudiants empadronats al municipi
d'Inca i que han gaudit d'una beca de mobilitat internacional Erasmus+ dins el període
comprès entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2017.
3. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els
següents requisits:
7. Estar empadronat al municipi d'Inca amb una antiguitat mínima d'un any.
8. Estar matriculat durant el curs 2016/2017 i haver gaudit d'una beca Erasmus+, ha vent realitzat una estada a l'exterior dins el període comprès entre l'1 de gener i el
31 d'octubre de 2017.
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9. No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix concepte.
10. Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
11. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
12. No incórrer en cap supòsit contemplat a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
13. Han d'haver iniciat l'activitat en una data compresa entre l'1 de gener de 2017 i el
25 de setembre de 2017.
4. Naturalesa de la subvenció
Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la
Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre el beneficiari
per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat.
En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir
la quantia sol·licitada proporcionalment, d’acord a la baremació que s’estableix al punt 8.
5. Dotació pressupostària
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca
de l’exercici 2017, a la partida pressupostària núm. 2017-000-320-48918, per un import de
3.000 euros.
L'import de la línia d'ajuda aprovat podrà ser ampliat, en el cas que s'esgoti l'import inicial
aprovat i existeixi crèdit adequat i suficient per a això a altres partides, prèvia fiscalització i
autorització de la despesa corresponent.
6. Sol·licitud i documentació a presentar
Els beneficiaris que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en
condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la
següent documentació, si escau, en cada cas específic:
a. Sol·licitud degudament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases (annex 1)
b. Original del DNI/NIE del sol·licitant.
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c. Original de la Matrícula de la persona sol·licitant (curs 2016/2017), en què s'especifiquin el nombre d'assignatures matriculades.
d. Original de la Carta d'atorgament de la beca Erasmus+, expedida pel centre d'estudis corresponent.
e. Original del certificat acadèmic emès pel centre d'estudis estranger on s'ha realitzat
la beca Erasmus+ on apareguin les dates d'inici i final de l'estada (segellat o certifi cada pel centre).
f. Declaració jurada de no estar sotmès a cap de les prohibicions que preveu l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Annex 8).
g. Certificat de les dades bancàries del sol·licitant o de la persona representant, per al
lliurament del pagament.
7. Despeses subvencionables i import
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general
de subvencions són despeses subvencionables aquelles:



Que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament
necessaris i es realitzin en el termini establert per les bases reguladores.
Que s'hagin pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per les bases reguladores.

8. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Les subvencions s’atorgaran a aquells millors sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicat el criteri objectiu determinat a continuació.
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tendrà en
compte les circumstàncies de la persona sol·licitant d’acord amb la següent valoració: la
quantia destinada a cada subvenció serà de 4 euros per cada dia d'estada a l'estranger.
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un deute,
vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.
9. Termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 6ª d’aquestes bases, en
el Registre General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 16
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El termini d'entrega de les instàncies serà des del dia 25 de setembre fins al dia 13 d'octu bre de 2017.
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Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Inca, així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com.
10. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el
de concurrència competitiva.
10.1. Iniciació
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
a la pàgina web www.incaciutat.com
La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de l’Ordenança general regula dora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm.
66 de dia 26 de maig de 2016).
10.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria
d’Educació.
Les activitats d’instrucció comprendran:
a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin
exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió
serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi
un altre termini.
b) L’avaluació de les sol·licituds efectuades conforme als criteris, formes i prioritats
de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada
de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:
- President: La persona titular de la regidoria delegada d’Educació o persona en qui dele gui.
- Vocals:
La tècnica de l’Àrea d’Educació o persona en qui delegui.
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El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.
- Secretària: Auxiliar administratiu/iva de l’Àrea d’Educació (amb veu, però sense vot)
A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i
emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de
la Regidoria d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en
aquestes bases.
En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones in teressades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies
hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.
Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan
instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant
o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva
quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
Excepcionalment, la quantia de la subvenció es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants, l'import global màxim destinat a subvenció.
L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el
qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones
beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.
La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert en
aquestes bases i convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com
a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin
la seva acceptació, renúncia expressa. Transcorregut aquest termini, es donaran per acceptades les subvencions atorgades.
Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional
i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.
10.3. Resolució
Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de
concessió de forma motivada.
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La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.
La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint
amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria
per adquirir la condició de persona beneficiària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació
atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan ator gant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la
persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de
sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que
aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la
subvenció.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador
des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós -administratiu davant el
Jutjat Contenciós- Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi
notificat.
11. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions dels beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB
núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així
com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els
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òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà
d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.
e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
seguretat social.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i
control.
g) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de
reintegrament.
12. Justificació i pagament
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitzarà el dia 15 de novembre de
2017.
Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvenci ons en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general re guladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB
núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).
Els beneficiaris per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu inte grat per la següent documentació:
Una memòria econòmica justificativa del cost del cost de l'estada, que contindrà:
-El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 10).
-El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (annex
11).
-El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon,
el seu valor i la data de pagament (annex 14).
-La relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes (annex
15).
-Originals i còpies (a càrrec de l’entitat sol·licitant) de les factures i justificants de despeses originals en l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost
presentat.
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Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.
No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar
originals, s’admetran fotocòpies.
Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equi valent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per
compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat
subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, ai xí com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de
les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:


Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.



Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.



Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.



Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està
exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà al beneficiari, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la mancança o
aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subven ció.
El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona
beneficiària, de la realització de l’activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la
subvenció.
El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no
es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.
13. Revocació i reintegrament
13.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:
a) Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Adminis tratiu Comú de les Administracions Públiques.
b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.
Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públi ques.
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Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant proce dirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugna ció, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octu bre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de
les quantitats entregades.
13.2. Causes de reintegrament
A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència
del reintegrament, en els següents supòsits:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes
establerts per l’ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.
d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les
bases reguladores.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o
de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la
utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats collaboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la
forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb
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motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi
la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
i) La resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.
En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.
13.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà
d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.
L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels diners
incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi
un altre.15.4. Procediment de reintegrament
El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius
contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran
les següents fases:
a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com
a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.
b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.
c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim
per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.
L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions
que, si escau, resultin exigibles.
15. Mesures de difusió del finançament públic
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Les beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en l’execució
del projecte d’activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per
donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió
que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del
logotip de l’Ajuntament d’Inca (la imatge corporativa està disponible a la web municipal:
http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).
16. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvencions
887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adminis tratiu comú de les administracions públiques, el Reglament de serveis de les corporacions
locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text re fós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2017 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la
resta de normativa que sigui d’aplicació.
17. Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si
n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.
Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
18. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de ca ràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Educació, d’acord amb els principis de se guretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implicarà l'acceptació de la cessió de les da des contingudes a la mateixa, així com la informació relativa a l'ajuda atorgada, a l'Ajunta16

ment d'Inca i organismes dependents amb finalitat estadística, d'avaluació i seguiment, i
per la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes i actuacions per al
desenvolupament empresarial."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (13).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions ERASMUS.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda per aprovar la
modificació del preu públic regulador de la prestació del servei a l'Escola Municipal de
Música Antoni Torrandell, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
En data 20 d'abril de 2017 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article
133 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un
termini de quinze dies la proposta per la modificació de l'ordenança reguladora dels
preus públics per la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni
Torrandell d'Inca, publicant-se en la pàgina web municipal en data 20 d'abril de 2017 i
finalitzant el termini d'exposició en data 12 de maig de 2017;
Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà o organització
representativa hagin manifestat la seva opinió en relació amb la modificació de
l'Ordenança reguladora per la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni
Torrandell d'Inca;
Aquesta corporació considera adient que l'Ajuntament d'Inca procedeixi a la modificació
del preu públic que regula la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni
Torrandell d'Inca;
Vist l'expedient que es tramita per la modificació del preu públic per la prestació del
servei a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca;
Vista la memòria economicofinancera que consta en l'expedient, de la qual es dedueix
que el preu públic no cobreix el cost de l'activitat, no obstant es troba justificat per motius
culturals i socials, atesa la importància que representa que la Ciutat d'Inca pugi comptar
amb una Escola de Música que ofereixi estudis reglats als seus habitants;
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Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal;
Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;
Atès que la competència per l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la
corporació, tal com es dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal;
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de l'Ajuntament, amb el dictamen favorable previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el següent text regulador de la modificació del preu públic per la
prestació del servei a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca:
‘Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola
Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca
Article 1r. Fonament legal
De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per la prestació de
serveis de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell, que es regularà mitjançant la
present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable.
El fet imposable del preu públic son els serveis i les prestacions motivats per l'assistència
a les activitats realitzades.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn de l'ús i dels serveis existents a l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.
2. Estan obligades al pagament les persones sol·licitants de la prestació del servei o
utilització.
Article 4t. Quota tributària
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Les quotes a pagar pels serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell es
fixarà amb l'aplicació del següent quadre de tarifes:
Taxes per matrícula: 40 € (cada alumne pagarà una única matrícula).
A. DEPARTAMENT DE MÚSICA LOMQE
Grau Assignatura Hores Quota mensual
GRAU INICIAL
Primer
Aproximació a la música 1,50

36 €

Segon
Música I 0,75 18 €
Moviment I 0,75 18 €
36 €
Tercer
Música II 0,75 15 €
Moviment II 0,75 15 €
Taller d’orientació instrumental 1,00 15 €
45 €
GRAU PREPARATORI
Primer
Llenguatge 0,75 19 €
Instrument individual 0,50 19 €
Conjunt coral 0,75 19 €
Expressió corporal 0,75 19 €
76 €
GRAU ELEMENTAL
Primer
Instrument individual 1,00 50 €
Llenguatge 2,00 25 €
Instrument col·lectiu 1,00 25 €
100 €
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Segon
Instrument individual 1,00 50 €
Llenguatge 2,00 25 €
Instrument col·lectiu 1,00 25 €
100 €
Tercer
Instrument individual 1,00 50 €
Llenguatge 2,00 25 €
Instrument col·lectiu 1,00 25 €
Conjunt coral 1,00 10€
110 €
Quart
Instrument individual 1,00 50 €
Llenguatge 2,00 25 €
Instrument col·lectiu 1,00 25 €
Conjunt coral 1,00 10€
110 €
Altres
Assignatura pendent d’acord art.13.2
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011) preu de l’assignatura pendent mes un 10%
GRAU MITJÀ (PREP)
Primer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, ORGUE, CLAVECÍ,
PERCUSSIÓ, PIANO, VENT-FUSTA, VENT METALL
Instrument individual 1,00 42 €
Llenguatge musical 2,00 27 €
Conjunt/Orquestra 1,50 20 €
89 €
CANT
Cant 1,00 39 €
Repertori 1,00 20 €
Llenguatge musical 2,00 26 €
Cor 1,50 24 €
Italià aplicat al cant 1,00 20 €
Francès aplicat al cant 1,00 20 €
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149 €
Segon
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, PERCUSSIÓ,VENTFUSTA, VENT METALL
Instrument individual 1,00 42 €
Llenguatge musical 2,00 27 €
Conjunt/Orquestra 1,50 20 €
Piano complementari 0,50 15 €
104 €
PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual 1,00 42 €
Llenguatge musical 2,00 27 €
Conjunt 1,50 20 €
89 €
CANT
Cant 1,00 39 €
Repertori 1,00 20 €
Llenguatge musical 2,00 26 €
Cor 1,50 24 €
Italià aplicat al cant 1,00 20 €
Francès aplicat al cant 1,00 20 €
Piano complementari 0,5 15 €
164 €
Tercer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ, VENT-FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual 1,00 42 €
Harmonia 2,00 27 €
Conjunt/Orquestra 2,00 35 €
Piano complementari 0,50 15 €
Música de cambra 1,00 15 €
134 €
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PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual 1,00 42 €
Harmonia 2,00 27 €
Cor 1,50 27 €
Música de cambra 1,00 15 €
111 €
GUITARRA
Instrument individual 1,00 42 €
Harmonia 2,00 27 €
Cor 1,50 27 €
Música de cambra 1,00 15 €
Piano complementari 0,50 15 €
126 €
CANT
Cant 1,00 39 €
Repertori 1,00 20 €
Harmonia 2,00 27 €
Música de cambra 1,00 15 €
Alemany aplicat al cant 1,00 20 €
Piano complementari 0,5 15 €
136 €

Quart
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT-FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual 1,00 42 €
Harmonia 2,00 27 €
Història de la música 1,00 15 €
Conjunt/Orquestra 2,00 35 €
Piano complementari 0,50 15 €
Música de cambra 1,00 15 €
149 €
PIANO
Instrument individual 1,00 42 €
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Harmonia 2,00 27 €
Història de la música 1,00 15 €
Cor 1,50 27 €
Música de cambra 1,00 15 €
Acompanyament 1,00 26 €
152 €
ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual 1,00 42 €
Harmonia 2,00 27 €
Història de la música 1,00 15 €
Cor 1,50 27 €
Música de cambra 1,00 15 €
Baix continu/Improvisació 1,00 26 €
152 €
GUITARRA
Instrument individual 1,00 42 €
Harmonia 2,00 27 €
Història de la música 1,00 15 €
Cor 1,50 27 €
Música de cambra 1,00 15 €
Piano complementari 0,50 15 €
141 €
CANT
Cant 1,00 39 €
Repertori 1,00 20 €
Harmonia 2,00 27 €
Història de la música 1,00 15 €
Música de cambra 1,00 15 €
Alemany aplicat al cant 1,00 20 €
Piano complementari 0,5 15 €
151 €
B. DEPARTAMENT DE MÚSICA MODERNA
Grau Assignatura Hores Quota mensual
Primer
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Instrument individual 0,75 55 €
Taller d'ensemble 1,00 26 €
Llenguatge musical 1,00 26 €
107€
Segon
Instrument individual 0,75 50 €
Taller d'ensemble 1,00 26 €
Llenguatge musical 1,00 26 €
Harmonia/improvisació 1,00 26 €
128 €
Tercer
Instrument individual 0,75 50 €
Taller d'ensemble 1,00 26 €
Llenguatge musical 1,00 26 €
Harmonia/improvisació 1,00 26 €
128 €
Quart
Instrument individual 0,75 50 €
Taller d'ensemble 1,00 26 €
Llenguatge musical 1,00 26 €
Harmonia/improvisació 1,00 26 €
128 €

C. DEPARTAMENT DE DANSA
Grau Assignatura Hores Quota mensual
GRAU ELEMENTAL
Primer
Dansa clàssica 3,00 30 €
Dansa espanyola 1,50 15 €
Llenguatge musical 1,00 11 €
56 €
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Segon
Dansa clàssica 4,00 35 €
Dansa espanyola 2,00 20 €
Llenguatge musical 1,00 11 €
66 €
Tercer
Dansa clàssica 6,00 58 €
Dansa espanyola 2,50 25 €
Llenguatge musical 1,00 11 €
94 €
Quart
Dansa clàssica 6,00 58 €
Dansa espanyola 3,00 30 €
Llenguatge musical 1,00 11 €
99 €
Altres
Assignatura pendent d’acord art.12.2
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011) preu de l’assignatura pendent mes un 10%

D. ALTRES
Grau Assignatura Hores Quota mensual
Big band 1,50 35 €
Informàtica musical 2,00 45 €
Tècniques d'enregistrament 1,00 45 €
PERFECCIONAMENT
Instrument/Veu 1,00 130 €
Master class 35 €
Taller 15€ sessió
75 € setmanals
250€ mensuals
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E. ENSENYAMENTS NO REGLATS
Grau Assignatura Hores Quota mensual
MÚSICA
Música tradicional 1 sessió setmanal 70€

Instrument individual 0,50 48 €
Llenguatge musical 1,00 24 €
72€
Instrument individual 0,75 70 €
Llenguatge musical 1,00 24 €
94€
Instrument individual 1,00 94 €
Llenguatge musical 1,00 24 €
118€
CANT
Cant 0,50 48 €
Corepetició 0,50 48 €
Llenguatge musical 1,00 24 €
120€
DANSA
Iniciació (de 4 a 6 anys) 2,00 43 €
Assignatura complementària 1,00 24 €
67€
Bàsic (de 7 a 9 anys) 2,00 43 €
Assignatura complementària 1,00 24 €
67€
Intermedi 3,00 64 €
Assignatura complementària 1,00 24 €
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88€
Article 5è. Bonificacions
1. Les reduccions de quotes i l'exempció de pagament s'aplicaran d'acord amb el
Reglament de prestacions no tècniques de serveis socials vigent. Els serveis socials
municipals informaran prèviament sobre la conveniència d'aplicació, en els supòsits
derivats de causes econòmiques.
2. Podran gaudir d'una bonificació del 25 % de la quota resultant d'aplicar, els subjectes
passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de família nombrosa de
conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE
277/2003), de protecció a les famílies nombroses, quan es compleixin simultàniament els
següents requisits:
a) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família
nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la
bonificació.
b) Que la base imposable de l'impost de la renda de les persones físiques del
darrer exercici disponible en l'AEAT a la petició de la bonificació dels subjectes
passius no superi els 34.358,07 €. Aquesta limitació serà de 57.272,05 €, en el cas
de famílies nombroses de caràcter especial.
3. Els alumnes matriculats que tenguin la consideració legal de minusvàlid en grau igual o
superior al 33 % gaudiran d'una bonificació del 50 %, a més d’acreditar que la renda total
percebuda pels membres de la unitat familiar no supera el salari mínim interprofessional
(SMI), segons el següent barem:


Unitats familiars d'1 membre, sense superar una vegada l'SMI.



Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l'SMI.



Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l'SMI.



Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l'SMI.



Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades l'SMI.



Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l'SMI.



Per cada membre més s'aplica un índexs de +0,5...

Per tal d'aplicar aquesta bonificació serà responsabilitat del subjecte passiu acreditar, la
condició de minusvalidesa, mitjançant la presentació de la documentació següent,
juntament amb la tramitació de la matrícula.
- Certificat de minusvalidesa expedit per l'òrgan competent.
- DNI i dades bancàries de l'obligat al pagament.
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- Documentació justificativa del nivell de rendes de la unitat familiar o autorització per la
comprovació per part de l'Ajuntament d'Inca.
4. Els subjectes passius que pertanyen a una altre entitat musical d'Inca tindrà dret a un
bonificació del 10 % i haurà de presentar la documentació de acrediti tals extrems als
efectes de poder acollir-se a la bonificació.
5. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per resolució del
president del patronat de l'OAAT i informades al Consell d'Administració de l'EMMAT,
havent de realitzar en tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a l'EMMAT.
Article 6è. Normes de gestió
1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de
l’Organisme Autònom Antoni Torrandell abans de formalitzar la corresponent matriculació i
serà irreductible
2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'EMMAT, mitjançant domiciliació de rebuts o
bé
mitjançant ingrés en els primers cinc dies hàbils de cada mes al compte bancari a
l’Organisme Autònom Antoni Torrandell.
En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les
despeses que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, informantse a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar abans de la finalització de la
data d'emissió del rebut.
En el cas que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'aplicarà un recàrrec d'un 5 %.
Una vegada transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels
rebuts no abonats es procedirà en el mes següent a donar de baixa l'usuari del servei, i
perdent els drets que li correspondrien sobre aquesta plaça.
3. Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que
siguin conformades per l'Escola de Música en funció de la prestació del servei, seran
objecte de prorrateig, i completades amb el pagament íntegre de la matrícula.
4. Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant
càrrecs de nou períodes mensuals (període 1 correspondrà al mes d'octubre i així fins al
període 9 que correspondrà al mes de juny).
5. Les baixes i les altes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per
escrit per part dels usuaris i/o dels seus responsables legals. Una vegada comprovades
per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al
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departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa o alta de la quota de les
mensualitats restants del curs escolar.
6. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració,
els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.
Article 7è. Infraccions i sancions tributàries
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb el preu públic
regulat en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària, el Reglament general de recaptació, o norma que les derogui o
substitueixi.
Disposició final. Vigència
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i continuarà en vigor
fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.’
SEGON. Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant
edicte que haurà de publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal
que les interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.
TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu
cas, es formulin per resoldre-les. En el cas que no es presentés cap, s'entendrà elevat
automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial.
QUART. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas del inicial elevat a tal categoria,
i del text íntegre de l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de la Província."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (13).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda per aprovar la modificació del preu públic regulador de la prestació del servei a
l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER DESIGNAR
L'OFERTA MÉS AVANTATJOSA EN EL CONCURS PER ADJUDICAR EL SERVEI
DE RECOLLIDA DE FEMS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per designar
l'oferta més avantatjosa en el concurs per adjudicar el servei de recollida de fems, que
transcrit textualment diu:
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"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT,
MEDI AMBIENT I MÓN RURAL.
Després dels corresponents tràmits relatius a l’expedient per la concessió del servei públic
de recollida domiciliària de residus urbans del terme municipal d’Inca i el seu transport, en
data de 12 d’abril de 2017 la Mesa de Contractació va aprovar, seguint l’informe de
ponderació dels serveis tècnics municipals de data 7 d’abril de 2017, la valoració de les
ofertes tècniques presentades segons els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor,
resultant que l’oferta millor valorada era la de l’empresa Cespa amb 25,42 punts, seguida
de la UTE Lumsa Amer SA amb 21,94, i finalment Melchor Mascaró SA amb 17,99 punts.
Seguidament, a la mateixa sessió, es va procedir a l’obertura del sobre B, que contenia la
proposta econòmica acompanyada de l’estudi econòmic justificatiu, amb el resultat que
l’oferta econòmica més avantatjosa era de la UTE Lumsa-Amer SA amb 1.526.039 euros
anuals, seguida de Melchor Mascaró amb 1.672.808,81 euros, i després Cespa, amb una
oferta d’1.733.801,58 euros.
A la vista de la proposta econòmica i de la puntuació obtinguda a l’apartat tècnic, segons
consta a l’Informe tècnic de data 12 d’abril de 2017, va resultar que la proposició que
obtingué major puntuació en el concurs va ser la de la UTE LUMSA-Amer SA amb 91,94
punts, seguida de l’oferta de Cespa amb 79,60 punts i finalment la de Melchor Mascaró,
amb 76,81.
A la vista d’aquests resultats, els serveis tècnics municipals varen procedir avaluar la
coherència entre l’estudi econòmic i l’oferta econòmica de la UTE Lumsa-Amer SA,
donant compliment a les previsions de l’art. 20.3, tercer paràgraf del plec de condicions.
A resultes d’aquest estudi, l’enginyer tècnic municipal advertí de diverses omissions i/o
incoherències que es detallen en el seu Informe de data 31 de maig de 2017.
Per part del secretari municipal s’emeté Informe jurídic de data 31 de maig de 2017, en el
qual, a la vista de l’Informe de l’enginyer tècnic municipal, i en atenció al que disposen els
plecs i considerant els fonaments de dret que resulten d’aplicació, es conclou que és
procedent sol·licitar aclariments a l’empresa contractista amb l’advertència que únicament
pot fer un simple aclariment, correcció d’errors materials o complementació puntual, però
sense modificar l’oferta presentada.
A la vista d’aquests informes, la Mesa de Contractació a la seva sessió de dia 31 de maig
de 2017 va acordar requerir la UTE LUMSA-Amer SA perquè dins el termini de cinc dies
presentàs els aclariments que consideràs oportuns, amb l’advertència que no podien
implicar una alteració o modificació de l’oferta presentada, segons l’Informe jurídic.
Notificat aquest acord a l’empresa, en data de 6 de juny de 2017, registre d’entrada núm.
6.161, presentà els seus aclariments.
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Per part de l’enginyer tècnic municipal en data de 19 de juny de 2017 s’emeté Informe
sobre aquests aclariments de l’empresa. Conclou que en línies generals es pot considerar
que l’estudi econòmic és coherent amb l’oferta i que és viable sempre que es resolguin
favorablement determinades qüestions de legalitat.
Per part de la tècnica municipal de Recursos Humans en data de 19 de juny de 2017
s’emeté Informe relatiu si, a la vista dels costos laborals que consten a l’estudi econòmic
de l’empresa, es compleix el conveni col·lectiu del sector.
En data de 20 de juny de 2017 s’emet informe jurídic per part del Secretari accidental en
el qual, a la vista dels informes tècnics i desprès dels corresponents raonaments, es
conclou que no existeix causa suficient per considerar que l’oferta econòmica de la UTE
Lumsa-Amer SA no guarda la concordança exigida pel plec de condicions
economicoadministratives i que en definitiva és inviable, per la qual cosa no concorre
causa d’exclusió, i és procedent que la Mesa de Contractació elevi al Ple, com a òrgan de
contractació, la proposta de designar aquesta oferta com la més avantatjosa per als
interessos municipals, i es requereixi la UTE per a l’aportació de la documentació
administrativa necessària per constatar el compliment dels requisits previs de contractació
i la consignació de la fiança definitiva (art. 20.5 del plec de condicions).
Finalment la Mesa de Contractació a la seva sessió de dia 22 de juny de 2017 va acordar
elevar al òrgan de contractació, que és el Ple municipal, que aprovi els informes tècnics
emesos, que declari que existeix concordança entre l’oferta econòmica, el estudi
econòmic i la relació de costos presentats per la UTE Lumsa i Amer SA i finalment, al
haver obtingut aquesta proposició la major puntuació del concurs, la designi com a la més
avantatjosa per els interessos municipals, requerint a les empreses de la unió temporal
per que aportin la documentació relativa al compliment dels requisits previs i constitueixin
la fiança definitiva.
Per tant la Comissió Informativa d’Hisenda, a la seva sessió de dia 22 de maig de 2017,
va acordar elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES
D’ACORD:
1r. Aprovar els informes emesos pels tècnics municipals que consten a l’expedient i que
s’han citat en aquest dictamen.
2n. Declarar, a la vista dels informes tècnics, que existeix concordança entre l’oferta
econòmica, el estudi econòmic i relació de costos presentats per la Unió Temporal
d’Empreses Lumsa y Amer Obres i Serveis SA, per la qual cosa no concorre causa
d’exclusió per aquest motiu.
3r. Declarar, a la vista dels informes tècnics i de la proposta de la mesa de contractació,
que la proposició presentada per la UTE Lumsa i Amer és la més avantatjosa per els
interessos municipals per haver obtingut la major puntuació del concurs per a la concessió
del servei públic de recollida domiciliària de residus urbans del terme municipal d’Inca o el
seu transport.
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4t. Requerir les empreses Lumsa i Amer, a través dels seus respectius representants, per
que dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció del
requeriment, presentin la documentació relativa al compliment dels requisits previs i el
document de justificació d’haver constituït la fiança definitiva (art. 20.5 del plec de
condicions econòmic administratives)."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (13).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per designar l'oferta més avantatjosa en el concurs per adjudicar el servei de
recollida de fems.
8. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LA CARRERA PROFESSIONAL DEL
PERSONAL
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar la carrera professional del
personal, que transcrit textualment diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA
La carrera professional horitzontal ve establerta com un dret dels empleats públics a l’art.
16 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic dels empleats públics.
Al respecte, per part de l'interventor i el secretari municipals s’ha emès informe conjunt del
següent contingut literal:
INFORME CONJUNT D'INTERVENCIÓ I SECRETARIA
Antoni Cànaves Reynés i Guillermo Corró Truyol, interventor i secretari actal. de l’Excm.
Ajuntament d'Inca , en compliment de l’ordenat pel batle president mitjançant Providència
de data 22 d’abril de 2017 i de l’establert a l’article 3.a), i 4.h) del Reial decret 1174/1987,
de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional, emeten el següent
INFORME
ASSUMPTE: Anàlisi de la ratificació pel Ple de l'Ajuntament d'Inca de l'Acord de la carrera
professional signat pels representants sindicals de l'Ajuntament d'Inca i dels seus
organismes autònoms per procedir, si escau, al seu abonament.
ANTECEDENTS DE FET
En data 26 d’octubre de 2016 és va signar l’Acord de carrera professional per part dels
representants sindicals de l’Ajuntament d’Inca i els seus ens dependents.
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En data 10 de febrer de 2017 per part del correu institucional de Batlia es va sol·licitar
informe a la Intervenció Municipal sobre la legalitat del pagament de carrera professional,
en cas que el Ple de l’Ajuntament ratifiqués l’Acord de carrera professional.
En data 22 d’abril de 2017 el batle president va signar providència on es va requerir
formalment informe a la Intervenció i Secretaria Municipals de conformitat amb el que es
preveu els articles 3.a), i 4.h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació bàsica aplicable és la següent:
1. Constitució espanyola, 1978 (en endavant CE).
2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per el qual s'aprova el Text Refós de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic (en endavant TREBEP).
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LRBRL).
4. Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública. (en
endavant LMRFP).
5. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril per el que s'aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. (en endavant (TRRL).
6. Reial Decret 364/1995, de 10 de març per el que s'aprova el Reglament general
d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de
llocs de feina i promoció professional del funcionaris civils de l'Administració
General de l'Estat. (en endavant RD 365/1995).
7. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears (en endavant
LFP).
8. Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressuposts Generals de l'Estat per l’any 2016.
(en endavant LGPE 2016).
9. Llei 18/2016, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
10. Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (en endavant LGP)
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- El que es deriva de l'Acord entre l'Ajuntament d'Inca i les organitzacions
sindicals representatives del personal de l'Ajuntament d'Inca signat dia 26 d'octubre de
2016 és la implantació de la carrera professional horitzontal del personal funcionari i del
personal laboral.
Passarem a definir que s’entén per carrera horitzontal a efectes de la legislació que li és
aplicable.
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La carrera horitzontal, en primer lloc, es manifesta com un dret del individual dels
empleats públics reconegut a l'article 14.c) del TREBEP, que disposa que:
‘Els empleats públics tenen els drets de caràcter individual següents en correspondència
amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei:
c) A la progressió en la carrera professional i promoció interna segons principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i
transparents d’avaluació.’
Per tant, el que està clar, és que la carrera professional és un dret individual dels
empleats públics a progressar -en el cas que ens ocupa en la modalitat de carrera
professional horitzontal- dins l'Administració Pública.
SEGON.- Per altra banda, la carrera professional horitzontal es regula a l'article 16.3a) i
17 del TREBEP. L'article 16.3.a) disposa que:
‘3. Les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d’aquest Estatut han de
regular la carrera professional aplicable en cada àmbit que, entre d’altres, poden consistir
en l’aplicació aïllada o simultània d’alguna o algunes de les modalitats següents:
a) Carrera horitzontal, que consisteix en la progressió de grau, categoria, esglaó o altres
conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar de lloc de treball i de conformitat amb el
que estableixen la lletra b) de l’art. 17 i l’apartat 3 de l’art. 20 d’aquest Estatut.’
En el seu cas l'article 17 del mateix cos legal estableix que:
‘Les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d’aquest Estatut poden
regular la carrera horitzontal dels funcionaris de carrera; es poden aplicar, entre d’altres,
les regles següents:
a) S’ha d’articular un sistema de graus, categories o esglaons d’ascens i s’ha de fixar la
remuneració a cadascun d’aquests. Els ascensos han de ser consecutius amb caràcter
general, excepte en els supòsits excepcionals en què es prevegi una altra possibilitat.
b) S’ha de valorar la trajectòria i l’actuació professional, la qualitat dels treballs efectuats,
els coneixements adquirits i el resultat de l’avaluació de l’acompliment. Així mateix, es
poden incloure altres mèrits i aptituds per raó de l’especificitat de la funció exercida i
l’experiència adquirida.’
Pel que s'extreu d'aquest precepte s'ha d'entendre que és una opció potestativa del
legislador, en aquest cas del legislador autonòmic, la possibilitat de dictar la normativa
necessària per desplegar i desenvolupar aquesta Llei bàsica. Es potestativa ja que, per
exemple, l'Administració competent, podria optar per mantenir un sistema només de
configuració vertical.
TERCER.- Així mateix, estableix l'article 22.3 del TREBEP, que:
‘3. Les retribucions complementàries són les que retribueixen les característiques dels
llocs de treball, la carrera professional o l’acompliment, el rendiment o els resultats
assolits pel funcionari...’
I l'article 24.a) del TREBEP, disposa que:
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‘La quantia i l’estructura de les retribucions complementàries dels funcionaris les han
d’establir les lleis corresponents de cada Administració pública atenent, entre d’altres,
els factors següents:
a) La progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa.’
Pareix, per tant, que el legislador autonòmic té un ampli marge de discrecionalitat
per establir tant la carrera professional, com la quantia i estructura de les
retribucions complementàries, sempre respectant el que determini la legislació bàsica
en aquest punt com és la LPG 2016 prorrogada per l'any 2017.
QUART.- Quant a l’àmbit subjectiu d’aplicació l'article 19 del TREBEP disposa que:
‘1. El personal laboral té dret a la promoció professional.
2. La carrera professional i la promoció del personal laboral es fan efectives a través dels
procediments que preveuen l’Estatut dels treballadors o els convenis col·lectius'.’
Cal deduir dons, que la carrera professional no només és aplicable al personal funcionari
sinó al personal laboral. La qüestió però es centra en si també es aplicable al personal
funcionari interí i al laboral fix.
Hem de fer referència en primer lloc a la disp. addic. 9ª del TREBEP que disposa de
forma literal que:
‘La carrera professional dels funcionaris de carrera s’inicia en el grau, nivell, categoria,
esglaó i altres conceptes anàlegs corresponents a la plaça inicialment assignada al
funcionari després de superar el procés selectiu corresponent, que tenen la consideració
de mínims. A partir d’aquells, s’han de produir els ascensos que siguin procedents segons
la modalitat de carrera aplicable en cada àmbit.'’
Aquesta DA 9ª fa referència expressament als funcionaris de carrera i deixa tàcitament
exclosos al personal funcionari interí. Fent un paral·lelisme i tenint en compte que hem dit
que la carrera professional és aplicable al personal laboral, podem posar de manifest que
també exclou al personal laboral (indefinit) no fix.
Això no pot ser d'altra forma atès que l'apartat 2 de la disp. final 4ª del TREBEP senyala
que:
‘2. Fins que es dictin les lleis de funció pública i les normes reglamentàries de
desplegament, es mantenen en vigor en cada Administració pública les normes vigents
sobre ordenació, planificació i gestió de recursos humans mentre no s’oposin al que
estableix aquest Estatut.’
La LFP de les Illes Balears no és una norma, en aquest punt, que hagi desenvolupat els
grups de classificació professional, però encara que fos així, fa una referència expressa a
la normativa bàsica estatal (art. 22 de la LFP).
Dit això, i donat que el legislador autonòmic fa una remissió normativa a l’àmbit bàsic
estatal, la normativa bàsica estatal a la qual hem d'acudir i que afecta el règim local és la
LMRFP i al Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general
d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs
de feina i promoció professional del funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat
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que en el seu article 70 estableix: ‘1. Els llocs de treball es classifiquen en 30 nivells. 2.
Tots els funcionaris de carrera adquiriran un grau personal per l'acompliment d'un o més
llocs del nivell corresponent durant dos anys continuats o tres amb interrupció, amb
excepció del que es disposa a l'apartat 6 d'aquest article, qualsevol que fos el sistema de
provisió.’ En similars termes venia establert en el derogat art. 21 LMRFP.
Al requisit establert amb anterioritat hem de referir-nos a la següent Jurisprudència (STS
de 2 de març de 1995, STS de 28 de setembre de 1996, i STS de 20 de gener de 2003).
Aquesta darrera STS estableix en el seu FJ3: ‘Tiene razón la actora cuando señala la
importancia que tiene el grado personal en la estructuración de la función pública que ha
diseñado el legislador y también la tiene cuando señala la necesidad de que los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad se observen no sólo en
el momento del acceso a ella, sino también a lo largo del desarrollo de la carrera
administrativa, particularmente en cuanto hace a la progresión en el grado
personal, precisamente por la relevancia que tiene este elemento en el conjunto de la
ordenación de la función pública. Precisamente por eso, ha de considerarse acertada la
interpretación del artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995 que se propugna en el recurso
y que, consiste, sencillamente, en vincular el ejercicio del puesto de trabajo desde el que
cabe consolidar dicho grado personal con la forma en que se ha obtenido de manera que,
sólo cuando se haya logrado mediante uno de los procedimientos ordinarios de
provisión, pueda surtir los efectos a los que se refiere ese precepto’.
Amb la dissecció de la normativa que regula el grau personal dels funcionaris estableix
que, són tres els requisits per el reconeixement del grau personal:
1. Desenvolupar un lloc de feina del mateix o superior nivell durant dos anys
continuats o tres anys amb interrupció.
2. Que el grau que s'hagi de reconèixer no superi en el que anteriorment tenia el
funcionari.
3. Que en la data de reconeixement del grau personal es desenvolupi el lloc que
habilita per aquest dret de forma definitiva; si bé, amb respecte a aquest últim,
cap considerar-lo com una condició perquè el termini de dos anys continuats, o tres
amb interrupció, a què es refereix el primer d'ells, sigui vàlidament computat,
exigint a aquests efectes que el lloc desenvolupat ho sigui amb caràcter definitiu.
A més a més, podem fer referència a l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015
pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Taula Sectorial de Serveis
Generals de dia 4 de maig de 2015 mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è., car rera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2008 que ratifica
l'Acord entre l'Administració de la CAIB i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF,
STEI-I, UGT i ÚS mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del pro cés negociador per a l’adopció d’acords en matèria de funció pública, en l’àmbit de la taula sectorial de serveis generals i del personal laboral. En aquest Acord en el seu punt 3.1
on es regula l’àmbit subjectiu d’aplicació senyala literalment ''Aquest Acord és aplicable a
tot el personal funcionari de carrera i laboral fix, de l'àmbit d’administració de serveis
generals, que presta serveis en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears''.Es destacable que els empleats públics autonòmic reconeguin que només serà
aplicable al personal descrit amb anterioritat, més quan és el legislador autonòmic el competent per desenvolupar la carrera professional.
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Per tant de l’anàlisi de la Jurisprudència citada i dels preceptes d'alt esmentats es podria
assenyalar que un dels requisits del reconeixement del grau és que s'estigui ocupant un
lloc de forma definitiva, tant pel personal funcionari com pel personal laboral.
Però dit tot això, que ens conduiria inexorablement al no reconeixement de la carrera
professional als funcionaris interins i personal laboral temporal, la recent Sentència del
Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, núm. 402/2017 de data 8 de març, en
contra de la construcció de dret positiu nacional i doctrinal abans expressada, i en atenció
a la normativa d’àmbit comunitari europeu, respecte dels interins de llarga durada (més de
5 anys) arriba a la conclusió contrària.
Així les coses, la Directiva 1999/70/CE del Consell de 28 de juny de 1999, relativa al
acord marc de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el treball de duració determinada, la
qual el propi Tribunal de Justícia Europeu ha declarat aplicable a les administracions
quant actuen en la seva condició d’ocupadors públics, disposa a la clàusula 4.1 del acord
marc: ‘Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable
que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de
duración determinada, a menos que se justifiqueu un trato diferente por razones
objetivas’.
En vista de lo dit pareix que es podrien donar aquestes condicions objectives que podrien
justificar un tractament diferent. Un exemple clar, és el simple fet que el personal temporal
(funcionari o laboral) ha ingressat per raons de necessitat o urgència i conseqüentment
tant el temari de les proves (més reduït) com el tipus de proves (més assequibles) són
causes que aquests sotasignats que es podrien considerar objectives i que justificarien la
consideració d'un tracte diferent. No obstant, el Tribunal Suprem no fa referència a questa
qüestió i a la Sentencia dalt esmentada, tanca el pas a aquests raonament, i fent seus
dels arguments de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia apel·lada al·lega: ‘La
figura del funcionario Interino prevista en el art. 10 del EBEP, ahora en el mismo
articulo del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EDL 2015/187164), para justificadas
razones de necesidad y urgencia en supuestos tasados y de corta duración, se
desnaturaliza por la administración cuando bajo esta modalidad de empleo publico
se permanece 5 años o más, periodo este que el TC considero para calificarlos como
interinos de larga duración’.
I més endavant diu, sempre fent seus els arguments de la Sentència objecte d’apel·lació:
‘Razona que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sobre condiciones de trabajo los
trabajadores con contrato de duración determinada no pueden ser tratados de manera
menos favorable que los trabajadores fijos que se encuentran en una situación
comparable, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas (véanse,
en este sentido, las sentencias, antes citadas, Del Cerro Alonso, y Gavieiro Gavieiro e
Iglesias torres, el auto Montoya Medina, y la sentencia Rosado Santana, antes citadas.
Doctrina aplicada por el TC en su sentencia 104/2004 (EDJ 2004/58856) y por el TS,
entre otras, en su sentencia de 30/junio/2014’.
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Recuerda que el concepto de ‘trabajador con contrato de duración indefinida comparable’
se define en la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo marco como ‘un trabajador con un
contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo, que
realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y
las tareas qué desempeña’ (auto Montoya Medina).
Considera que ‘para apreciar si determinados trabajadores ejercen un trabajo idéntico o
similar, debe comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la
naturaleza del trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales, puede
considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable (auto
Montoya Medina, y la sentencia Rosado Santana).’
Manifiesta que ‘al funcionario interino no se le exige para ser nombrado cualificaciones
académicas o una experiencia distinta de la exigida al funcionario de carrera. Antes al
contrario, ejercen idénticas funciones y están sometidos a las mismas obligaciones,
pudiendo el funcionario interino obtener el cumplimiento de los objetivos fijados en el
Decreto autonómico para obtener el GDP’.
I després diu: ‘La referencia a la mera naturaleza temporal de la relación de servicio del
personal de la Administración Pública no es conforme a estos requisitos y, por tanto, no
puede constituir, por sí sola, una razón objetiva, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1,
del Acuerdo marco (sentencia Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, auto Montoya Medina, y
sentencia Rosado Santana).
En efecto, una diferencia de trato por lo que se refiere a las condiciones de trabajo entre
trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada y trabajadores fijos no
puede justificarse por un criterio que se refiere a la duración misma de la relación laboral
de manera general y abstracta. Admitir que la mera naturaleza temporal de una relación
laboral basta para justificar tal diferencia privaría de contenido a los objetivos de la
Directiva 1999/70 (EDL 1999/66412) y del Acuerdo marco. En lugar de mejorar la calidad
del trabajo con contrato de duración determinada y promover la igualdad de trato buscada
tanto por la Directiva 1999/70 (EDL 1999/66412) como por el Acuerdo marco, el recurso a
tal criterio equivaldría a perpetuar el mantenimiento de una situación desfavorable para
los trabajadores con contrato de duración determinada (sentencia Gavieiro Gavieiro e
Iglesias Torres, y auto Montoya Medina).’
En conseqüència, a partir d’aquesta Sentència hem de concloure que els funcionaris
interins i el personal laboral de llarga durada a la mateixa plaça (més de 5 anys) està
inclòs dins l’àmbit subjectiu d'aplicació del complement de carrera professional.
CINQUÈ.- Una altra qüestió a discernir és sobre la normativa bàsica aplicar a aquest cas.
Per una banda, la Delegació de Govern està requerint als ajuntaments que han aprovat la
carrera i recomanant als que no la tenen aprovada que, en cas de fer-ho, incomplirien
entre d'altres la LRBRL, el TRRL i altra normativa de règim local, ja que no existeix un
desenvolupament legislatiu de conformitat amb el que estableix la DF 4ª del TREBEP.
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Un altra tema de controvèrsia de l’objecte d’aquest informe és determinar quin és la normativa aplicable en matèria retribucions dins l’àmbit de l’administració local.
Primer cal dir que el problema que es planteja, des de el nostre punt de vista, és que el le gislador local (article 93 de la LRBRL) per una banda fa referència a l’estructura de les retribucions dels funcionaris locals al establir que:
‘1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e
idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.
2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de
valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será fi jada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se
señalen por el Estado.
3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las
retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre
función pública.’’
Per altra banda la LPGE -normativa bàsica en aquest punt- és la que determina les quanties i estructura de les retribucions dels empleats públics. Dins les retribucions de les an teriors Lleis de Pressuposts i el Projecte de Llei de Pressuposts per l’any 2017 no s’inclou
el concepte retributiu de complement de carrera.
Aquest és un dels arguments esmentats per la Delegació del Govern per sol·licitar l'anullació de l’acord de la carrera professional a determinats Ajuntaments, ja que al seu entendre el concepte retributiu complementari de carrera professional no està establert a cap
norma. Cal dir que part del contingut del requeriment no el compartim.
En primer lloc el problema que es podria plantejar és que el legislador intenti utilitzar la
normativa sobre el règim local (LRBRL) als funcionaris locals amb igual valor bàsic que la
normativa bàsica reguladora del règim jurídic dels funcionaris públics (TREBEP). En
aquest cas hem de considerar que la normativa bàsica i per tant substantiva, és la norma tiva bàsica del règim jurídic dels funcionaris públics i no tant allò circumstancial o accessori que és l’administració pública (Local) on el funcionari presta els seus serveis.
Dit el qual, l'article 24.a) del TREBEP, disposa que:
‘La quantia i l’estructura de les retribucions complementàries dels funcionaris les han
d’establir les lleis corresponents de cada Administració pública atenent, entre d’altres,
els factors següents:
a) La progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa.’
Per consegüent haurà de ser el legislador autonòmic el que reguli o desenvolupi mitjançant les lleis corresponents la carrera professional horitzontal.
Així les coses, la DF 21ª de la Llei 18/2016 de, de 29 de desembre, de Pressuposts Gene rals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va modificar l’article 121.3 de la LFP,
en els següents termes:
‘3. Són retribucions complementàries:
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a) El complement de destinació, que retribueix la progressió assolida pel personal funcionari mitjançant l'adquisició i la consolidació del grau personal o per l'ocupació de llocs de
feina de nivell superior.
b) El complement de carrera, que retribueix la progressió assolida pel funcionari
dins del sistema de carrera administrativa.
c) El complement específic, que retribueix l'especial dificultat tècnica, la responsabilitat, la
dedicació o la incompatibilitat que concorren en determinats llocs de feina, o les condici ons especials en què s'exerceixen les funcions.
d) El complement de productivitat, que retribueix el grau d'interès, iniciativa o esforç amb
què el funcionari desenvolupa la feina i el rendiment o els resultats obtinguts en l'avaluació de l'acompliment.
e) Les gratificacions, que retribueixen els serveis extraordinaris prestats fora de l'horari o
la jornada habitual de treball.’
Paral·lelament mitjançant la mateixa Llei de Pressuposts es va introduir la DT 5ª que
disposa que:
‘L'aplicació, si escau, de la carrera horitzontal, no entrarà en vigor fins que s'aprovin els
sistemes objectius que permetin avaluar l'acompliment, i se'n faci la primera avaluació. No
obstant això, es podran efectuar pagaments a compte de la carrera horitzontal, a partir
dels terminis que s'acordin.’
Aquí podríem analitzar si el legislador autonòmic és el competent per crear com a
retribució complementària, el concepte de carrera professional, encara que el Projecte de
Llei Generals de Pressuposts en la seva redacció original no ho tingui previst. Pareix que
sí que ho és, degut a l’atribució que se li atorga mitjançant els articles 16 i 17 del
TREBEP.
Per tant podem extreure d’aquest punt CINQUÈ de l’Informe, que existeix àmbit
competencial suficient per aprovar la carrera professional pel Ple de l’Ajuntament, ja que
un dels punts que ‘’salva’’ la normativa autonòmica és la introducció en la LFP d’un
concepte retributiu complementari anomenat complement de carrera professional.
Per altra banda s’han de desenvolupar, mitjançant Llei autonòmica, els sistemes objectius
que permetin avaluar l'acompliment, (encara no s’ha fet) i se'n faci la primera avaluació.
No obstant, segons el que preveu la Llei, es podrien fer entregues a compte de la carrera
professional, a l’espera d’aquest desenvolupament.
SISÈ.- Estudiat tant des del punt de vista conceptual, com l'àmbit subjectiu i l’àmbit
competencial, ens manca fer referència a la determinació de les quanties d'increments
retributius que es produiran en cas d’aprovar-se l’Acord de carrera professional
horitzontal. Així, l'article 21 del TREBEP estableix que:
1. Les quanties de les retribucions bàsiques i l’increment de les quanties globals de les
retribucions complementàries dels funcionaris, així com l’increment de la massa salarial
del personal laboral, s’han de reflectir per a cada exercici pressupostari en la llei de
pressupostos corresponent.
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2. No es poden acordar increments retributius que globalment representin un
increment de la massa salarial superior als límits que fixa anualment la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per al personal’.
Per tant l'article 21 del TREBEP fa una referència normativa a la LPGE que per cada
exercici s'aprovi i serà aquesta Llei la que determini en quin import es poden incrementar,
si escau, les retribucions a nivell global dels empleats públics.
Al respecte, d'acord amb l'article 134.4 de la CE i 38 de la LGP disposen que si la LPGE
no s’aprovés abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent es consideren
automàticament prorrogats els pressuposts inicials de l'exercici anterior fins l'aprovació i
publicació dels nous en el BOE. És a dir, la pròrroga afecta als crèdits però no a les
normes que la LPGE que tinguin vigència anual, com succeeix amb les normes que
estableixen increments retributius. Per tant l’article 19 de la LGPE per l'any 2016 regulava
l'increment aplicable a aquell exercici i, per això, la seva vigència s'esgota en l'any 2016.
Di el qual, es veritat que en el Projecte de LPGE 2017, sí que es preveu aquest increment
a l'article 18.Dos. Endemés podem fer menció a la previsió establerta al mateix precepte
del Projecte de LPGE 2017 en el seu apartat Set, disposant que només es podran
incrementar els límits referits amb anterioritat per adequacions que, amb caràcter
singular i excepcional resultin imprescindibles per el contingut dels llocs de feina, per la
variació del número d'efectius assignats a cada programa o per el grau de consecució
dels objectius fixats al mateix.
La carrera professional no estaria dins cap de les excepcions que preveu el Projecte de
LPGE 2017 (a dia d'avui no es preveu cap excepció) al suposar al mode d’entendre dels
sotasignats un increment global, lineal i permanent de les retribucions dels empleats
públics.
En conseqüència, les retribucions dels funcionaris, a dia d'avui no poden presentar cap
increment retributiu a nivell global, més enllà, dels expedients singularitzats i
excepcionals, si s’aprova el Projecte de LPGE 2017.
CONCLUSIONS
Dels fonament de dret que han estat objecte d'anàlisi amb anterioritat podem extreure les
següents conclusions:
1. La carrera professional és un dret que tenen els empleats públics a la progressió en la
carrera professional i promoció interna segons principis constitucionals d’igualtat, mèrit i
capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d’avaluació.
2. El desenvolupament de la carrera professional és aplicable al personal funcionari de
carrera i al personal laboral fix, i al personal funcionari interí i personal laboral temporal
amb més de 5 anys de relació laboral a la mateixa plaça.
3. Existeix àmbit normatiu suficient perquè s'aprovi la carrera professional, amb les
excepcions que s'han explicat al llarg de l'informe.
4. No es pot abonar la carrera professional si produeix un increment global, lineal i
permanent de les retribucions dels empleats públics, més enllà de les legalment
autoritzades.
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El desenvolupament de la carrera professional és un tema complex en què convergeixen
diverses normes d'aplicació que confronten les unes amb les altres. Hem de recalcar que
previsiblement serà objecte de pronunciament judicial degut, entre d'altres causes, als
requeriments de la Delegació de Govern de l'Estat a les administracions que la tenen
aprovada, de conformitat amb el que estableix l'article 65 de la LRBRL, per tant, és
prudent esperar aquests pronunciaments envers de les limitacions establertes a la Llei de
Pressuposts Generals de l'Estat.
Inca, 24 de maig de 2017
L'interventor El secretari actal.
Antoni Cànaves Reynés Guillermo Corró Truyol
En conseqüència, a la vista d’aquest informe existeixen qüestions de legalitat que a dia
d’avui impossibiliten el pagament de la carrera, però no el reconeixement d'aquest dret
pels funcionaris.
Per la qual cosa, amb l’acord previ amb les organitzacions sindicals representatives del
personal de l’Ajuntament, se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents PROPOSTES D’ACORD:
1r. Reconèixer que el personal funcionari de carrera i laboral fixo d’aquest Ajuntament, així
com el personal funcionari interí i laborals temporals, amb més de cinc anys d'antiguitat
ambdós d'ells i ocupant la mateixa plaça, té dret al complement retributiu de carrera
professional, però que per impossibilitat legal no es pot procedir al seu abonament.
2n. Declarar que, quant legalment sigui possible, aquest complement s’abonarà amb els
termes i condicions en què s’hagi desenvolupat legalment o, en defecte d’aquest
desenvolupament, amb els termes i condicions que es pacti entre l’Ajuntament i els
representants del personal, però sempre i en tot cas tenint en compte les disponibilitats
pressupostàries municipals, per la qual cosa, encara que hi hagi un desenvolupament
legal, s’hauran de negociar les condicions d’establiment i pagament.
3r. Una vegada que sigui possible el seu pagament i establertes les seves condicions en
cap cas es faran pagaments del complement amb caràcter retroactiu o anteriors a la data
a partir de la qual es pugui abonar el complement, per la qual cosa, a pesar del
reconeixement actual, no es genera cap dret salarial a la seva percepció.
Inca, 19 de juny de 2017
EL BATLE
Virgilio Moreno Sarrió
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA.
Vista l’anterior Proposta de Batlia, la Comissió Informativa d’Hisenda a la seva sessió de
dia 22 de juny de 2017 va acordar dictaminar-la favorablement i elevar-la a la consideració
del Ple de l’Ajuntament a per la seva aprovació."
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Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (13).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa a la
aprovació de la carrera professional del personal.
9. PROPOSTA DE LA BATLIA PER ADHERIR-SE AL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ
MÚTUA DE SOLUCIONS BÀSIQUES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA AMB EL
MINISTERI D'HISENDA I LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per adherir-se al conveni per a la prestació
mútua de solucions bàsiques d'Administració electrònica amb el ministeri d'Hisenda i la
Comunitat Autònoma, que transcrita textualment diu:
" Proposta de batlia per a l’adhesió al Conveni de col·laboració per a la prestació
mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
En data 23 de juny de 2017, la conselleria de Innovació, inversións i Turisme ha posat en
coneixement de l’Ajuntament d’Inca, la signatura del Conveni de col·laboració entre
l’Administració General de l’Estat (MINHAP) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica (BOE núm. 251
de 17 d’octubre de 2016 i BOIB núm. 133 de 20 d’octubre de 2016).
La clàusula primera del Conveni estableix què la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
facilitarà l’accés de les Entitats Locals i entitats de dret públic vinculades o dependents de
ambdues parts signants que estiguin interessades en les solucions tecnològiques
relacionades a la clàusula segona d’àmbit d’aplicació del Conveni o per les que
s’actualitzin o modifiquin en el futur, mitjançant subscripció del corresponent Acord, que en
tot cas garantirà el compliment de les obligacions establertes en el Conveni.
L’Ajuntament d’Inca és conscient dels avantatges que suposa l’administració electrònica.
Una administració pública oberta les 24 hores del dia millora la qualitat de la prestació
dels serveis i agilitza els tràmits a realitzar pels ciutadans, augmentant les possibilitats
d’accés així com la comoditat i rapidesa en la seva tramitació.
Per tot allò exposat, aquesta batlia eleva a la consideració del Ple les següents propostes
d’acord:
Primer. Aprovar l’acord entre la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme i l’Ajuntament
d’Inca per a l’adhesió d’aquest al Conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 per a la
prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
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Illes Balears, sota les condicions que es disposen en el conveni que s’adjunta a aquesta
proposta.
Segon. Facultar el batle per a la signatura d’aquest acord d’adhesió al Conveni de
col·laboració de 31 de maig de 2016.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria General de la Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme."
Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (13).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per adherir-se al
conveni per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica amb el
Ministeri d'Hisenda i la Comunitat Autònoma.
10. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA MUNICIPAL SOBRE
DROGODEPENDÈNCIES
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a l'elaboració del Pa Municipal sobre
Drogodependències, que transcrita textualment diu:
" Proposta de la Batlia per l’elaboració del Pla Municipal sobre Drogodependències.
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que
regula les competències de les corporacions locals, així com la Llei 4/2005, de 29 d’abril,
sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes balears, que estableix a l’art. 45,
com a actuacions de tots els municipis en el seu àmbit territorial:
a. Participar en la planificació i la coordinació de les actuacions en matèria de drogues
que es duen a terme en el seu àmbit territorial.
b. Desenvolupar polítiques específiques de prevenció en
drogodependències, fonamentalment en l’àmbit familiar i comunitari.

matèria

de

c. Procurar la integració social dels consumidors de drogues i desenvolupar els plans
de formació professional i d’ocupació d’aquest col·lectiu.
d. Vetllar, en el marc de les seves competències, pel compliment de les diferents
mesures de control que estableix la present llei i la legislació estatal.
Vist que el consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del punt
de vista social i de la salut, i que constitueix un fenomen multicausal i multidimensional
perquè les seves conseqüències es manifesten tant en la vessant física com en la
psicològica i en la social.
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Vistes les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut, que atorguen
molta importància a les iniciatives en aquest camp.
Vist que el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat i Consum, així com el Pla
d’actuació en drogodependències i addiccions de les Illes Balears, del Govern de les Illes
Balears i el Pla sobre drogodependències i altres addiccions de Mallorca, del Consell de
Mallorca, assenyalen la importància de promoure els plans locals de drogodependències,
potenciant especialment el seu paper com a plans de prevenció comunitària.
Vist que l’administració local pot desenvolupar plans que, per tal d’afavorir dinàmiques
preventives, impliqui a les diferents àrees municipals que tenen com a objectiu fonamental
promoure la qualitat de vida de la població.
Vist que el Pla Municipal sobre drogodependències es el marc formal, estructural i també
simbòlic en què s’articulen els programes específics.
Vist que l’abordatge de les drogodependències ha de comprendre mesures a l’àmbit de la
salut, els serveis socials, l’educació, l’oci i la seguretat ciutadana, entre d’altres, i ha de
formular accions de prevenció, tractament i reinserció social, a fi de facilitar una integració
dels recursos existents, que eviti la duplicitat de serveis i d’intervencions.
El contingut del Pla Municipal sobre Drogodependències d’Inca es plasmarà en un
document escrit que els òrgans de govern municipal subscriuran com un reflex de la seva
voluntat política en el marc de les competències que les lleis atribueixen a les
administracions locals.
Vist que per l’elaboració del Pla sobre drogodependències d’Inca és prioritari constituir la
Comissió política i que s’aprovi pel Ple de l’Ajuntament el compromís de donar-hi suport
polític, tècnic i econòmic per un període de quatre anys (2017-2021) i un cop aprovat pel
Ple municipal es podrà començar a treballar a nivell tècnic amb la constitució de la
comissió tècnica corresponent.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar l’elaboració del Pla Municipal sobre Drogodependències d’Inca.
2. Aprovar la creació i composició política de seguiment del Pla Municipal, amb la
composició següent:


Batle d’Inca, que actuarà com a president.



Delegat/delegada de Serveis Socials, Sanitat, Gent Gran i Igualtat, que actuarà
com a vicepresidenta.



Delegat/delegada de Participació Ciutadana i Festes.



Delegat/delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
45



Delegat/delegada de Personal i Joventut.



Delegat/delegada d'Educació, Formació i Ocupació, i de l'Organisme Autònom Llar
d'Infants d'Inca.

El règim jurídic de funcionament serà el que estableix la Llei 20/2006 municipal i de règim
local de les Illes Balears, per als òrgans col·legiats, amb les especificacions següents:
1. La convocatòria de les sessions l’ha de fer el president/a, o el vicepresident/a per
delegació d’aquest.
2. Les reunions ordinàries en sessió plenària es celebraran com a mínim un cop a
l’any.
3. Establir que les funcions de la comissió són les següents:
1. Acordar criteris i aspectes de cooperació anual.
2. Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions que es duguin a terme.
3. Nomenar la comissió tècnica.
4. Proposar els projectes que es considerin necessaris per al Pla municipal
sobre drogodependències.
5. Aprovar, si cal, la proposta de funcionament que presenti la comissió tècnica
per a l’any següent.
4. Aprovar el compromís de l’Ajuntament d’Inca de donar suport polític, tècnic i
econòmic al Pla Municipal sobre drogodependències per un període de quatre anys
(2017-2021).
5. Comunicar aquest acord a les parts interessades."
Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (13).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa a
l'elaboració del Pla Municipal sobre drogodependències.
11. PROPOSTA DE LA BATLIA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL
DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de declaració institucional amb motiu del
Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI
Des que en 1969 es produïssin els disturbis de Stonewall a Nova York (Estats Units) la
comunitat mundial celebra, cada 28 de juny, una jornada de reflexió amb l'objectiu de
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visibilitzar valors universals tals com la igualtat, el respecte, la diversitat, la llibertat i la no
discriminació.
Malgrat el progressiu reconeixement dels drets de les persones LGTBI en el sistema de
protecció de drets de les Nacions Unides en els últims trenta anys i particularment, a
Europa, no és menys cert que, avui dia, la diversitat sexual segueix sent víctima d'una
brutal intolerància i discriminació soferta, en diferents formes i manifestacions, per
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.
A dia d'avui, els Governs locals espanyols estam a l'avantguarda en el reconeixement
legal dels drets del col·lectiu LGTBI però lamentam que el reconeixement d'aquests drets
no s'hagi produït a nivell universal, ni de manera plena.
És necessari avançar cap al reconeixement i protecció universal de la diversitat sexual,
desenvolupant polítiques públiques i implementant serveis que assegurin la igualtat
efectiva de totes les persones, amb independència de la seva orientació sexual i identitat
de gènere, com a element essencial per a la convivència, el progrés i el desenvolupament
social i econòmic sostenible.
I, precisament, és en aquest context d'igualtat efectiva on els governs locals, porta
d'entrada directa i real del sentir de la ciutadania, estem cridats a jugar un paper clau per
garantir la convivència ciutadana i la no discriminació de lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals.
Ajuntaments, diputacions i consells reclamam el nostre paper com a agents essencials en
el disseny i el desenvolupament de polítiques transversals i estratègiques que garanteixin
la igualtat de tracte i la no discriminació.
És per tot això, que aquesta Batlia sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents

PROPOSTES D’ACORD:
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Reconeixem la necessitat d'invertir en polítiques en favor del respecte a la diversitat
sexual i la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de
gènere a través del desenvolupament de programes i projectes d'atenció, informació,
formació i sensibilització que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la
diversitat sexual.
Reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb el principi
d'igualtat efectiva entre les persones, del que forma part la diversitat sexual, així com de la
no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere,
reconeixent els avanços en aquest marc, al mateix temps que reiterem la nostra ferma
determinació d'avançar en la superació de les barreres que encara perviuen avui dia.
Manifestem la nostra preocupació i condemna davant l'augment de nombre d'agressions
cap a persones LGTBI al nostre país i treballarem des del nostre àmbit per respondre
adequadament a aquesta situació, especialment mitjançant la informació i formació de la
Policia Local.
No són possibles les polítiques d'igualtat sense els Ajuntaments. Per aquest motiu,
reivindiquem la necessitat de dotar a les entitats locals de les competències en aquesta
matèria així com de suficients mitjans i recursos per, en col·laboració amb el Govern i les
CCAA, assegurar la implementació adequada de totes les polítiques i iniciatives
necessàries per garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els nostres pobles i
ciutats."
El grup municipal de Proposta per les Illes proposa la següent esmena: suprimir la paraula
brutal del segon paràgraf del text.
Finalitzades les intervencions, es procedeix a la votació de les esmenes proposades pel
grup municipal de Proposta per les Illes, amb el següent resultat: deu (10) vots a favor
dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i tres
(3) abstencions del grup municipal de MÉS per Inca.
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (13).
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa a la
declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
12. PROPOSTA DE LA BATLIA DE SUPORT A LA PLATAFORMA "LES BALEARS
ACOLLIM"
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de suport a la plataforma "Les Balears
Acollim", que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE BATLIA DE SUPORT A LA PLATAFORMA ‘LES BALEARS ACOLLIM’
Havent estat sol·licitat per part de la Plataforma ‘Les Balears Acollim’, composta per
organitzacions i col·lectius socials de les Illes Balears, perquè aquest Ajuntament dicti una
resolució que contempli les preocupacions d’aquest Plataforma en relació amb la situació
de les persones refugiades i desplaçades de tot el món, la qual és transcriu a continuació:
La Plataforma ‘Les Balears Acollim’, composta per nombroses organitzacions i col·lectius
socials de les Illes Balears i impactada pel drama actual de Síria i d’altres països i essent,
a més, conseqüent amb els acords signats en diferents tractats internacionals, entre els
quals s’inclou la Convenció de Ginebra, amb el Dret Internacional Humanitari i amb el
respecte dels Drets Humans, voldríem sol·licitar a l’Ajuntament d'Inca que prengués una
RESOLUCIÓ INSTITUCIONAL que contemplàs almenys les nostres preocupacions en
relació amb les persones refugiades i desplaçades de tot el món.
1. PREOCUPACIONS DE LA PLATAFORMA LES BALEARS ACOLLIM
A.1. Ens dol enormement que a dia d’avui siguin ja més de seixanta-cinc milions de
persones que s’hagin vist obligades a abandonar les seves llars per fugir dels
conflictes que assoten els seus països d’origen.
A.2. Estam convençuts que els moviments de persones a la recerca d'una millor vida han
vertebrat la història de la humanitat i, per tant, no entenem com el que és tan normal
rebi un tractament tan anormal entre els països de la Unió Europea.
A.3. A Síria hi ha uns vuit milions de persones desplaçades a l’interior del país, mentre
que quatre milions vuit-centes mil persones han hagut de fugir cap a altres països,
moltes d’elles a països veïns com són Turquia, Líban, Jordània i Iraq, mentre que
altres han intentat arribar a Europa.
A.4. Les parts implicades en els conflictes armats d’arreu del món han comès amb total
impunitat crims de guerra, altres violacions greus del dret internacional humanitari i
abusos flagrants contra els drets humans.
A.5. Més de deu mil persones han perdut la vida des de l’any dos mil catorze fins a
l’actualitat dins la Mediterrània.
A.6. El drama de Síria està sacsejant moltes consciències per la seva gran magnitud, però
no podem oblidar ni els drets legítims del poble Sahrauí en la seva lluita per
d'independència per convertir-se, a través d’un referèndum, en la República Àrab
Sahrauí Democràtica (RASD), ni les actuals crisis, entre altres, de Líbia, Gaza, Iraq,
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Afganistan, Burundi, Iemen, República Democràtica del Congo, Somàlia, Nigèria o
Sudan Sud.
A.7. Nombrosos països, sobretot africans i asiàtics, han acollit en el seu territori desenes
de milions de persones que fugen actualment de conflictes armats, de violacions dels
drets humans, de catàstrofes naturals o d’altre tipus de persecucions, posicionament
que contrasta amb l’actitud del bloqueig de les institucions europees.
A.8. La ciutadania per la seva part, com a defensora dels drets humans, ha demostrat, en
les manifestacions de les darreres setmanes, la seva voluntat i la seva demanda
d’acollir i integrar les persones que han hagut de fugir de situacions extremes.
2. PER TOTS AQUESTS MOTIUS VOLDRÍEM QUE L’AJUNTAMENT D’INCA
INSTÀS EL GOVERN ESPANYOL A:
B.1. Que no eludeixi el compromís de mínims d’acollir, reubicar i reassentar dins el termini
previst les disset mil tres-centes trenta-set persones sol·licitants d’asil que li foren
assignades per la Comissió Europea i que, a més, d’agilitar de manera significativa el
seu procés de trasllat, augmenti el nombre de persones a acollir, especialment
dones, menors i persones en situació d’especial vulnerabilitat.
B.2. Que impulsi mesures que garanteixin el dret d’asil i l’establiment de rutes legals i
segures, per tal que cap persona hagi d’arriscar la seva vida en viatges perillosos i
posant-se, cercant refugi, en mans de xarxes de tràfic de persones.
B.3. Que les persones que aconsegueixen arribar a Europa i volen presentar una
sol·licitud d'asil puguin triar el país membre de la UE on volen viure, sense estar
obligades a viure en el país on varen arribar en primer lloc, i les sigui garantit el dret
a la reagrupació familiar que atorga el Reglament Dublín III actualment vigent.
B.4. Que desenvolupi una campanya de sensibilització de la població espanyola sobre
l’asil, fomentant el ple respecte dels valors de la democràcia i també del respecte a la
dignitat humana i als drets humans, a través de polítiques socials i educatives.
B.5. Que lluiti activament contra la discriminació per raó del seu origen, edat, sexe,
orientació sexual, religió o ideologia.
B.6. Que garanteixi l’accés a la salut universal des d’un enfocament integral i a l’educació
de totes les persones.
B.7. Que impulsi i lideri a Europa polítiques favorables a la resolució i la prevenció dels
conflictes en origen i a la finalització dels conflictes armats.
C. PER AIXÒ, DESITJAM QUE L’AJUNTAMENT D'INCA ES COMPROMETI A:
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C.1. Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears i als diferents grups parlamentaris que, a
l’hora de debatre i aprovar la normativa que tingui una forta incidència social, com
per exemple la Llei d’habitatge, es tinguin presents les necessitats i demandes de les
persones refugiades acollides a la nostra comunitat.
C.2. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears més presencia i protagonisme en tot el
procés d’acollida i integració de les persones refugiades.
C.3. Donar suport a la Comissió Tècnica Interdepartamental, no només durant la 1a fase
d’acollida de les persones refugiades que arriben a la nostra Comunitat Autònoma,
sinó també en les fases d’integració i d’autonomia.
C.4. Impulsar que els equips docents, tant del sistema d´ensenyament primari i secundari,
com de l’universitari, amb estreta col·laboració amb la UIB, es comprometin en la
sensibilització de l’alumnat en el tema de la crisi de les persones refugiades i
desplaçades per conflictes i que es posin en valor i es reconeguin totes les
experiències exitoses ja existents.
C.5. Fomentar reunions amb les associacions i col·lectius ciutadans, amb l’objectiu que
facin una campanya, si és possible conjunta, de sensibilització de la ciutadania
perquè prengui consciència del drama de les persones refugiades d’arreu del món,
no es deixi vèncer per tòpics i prejudicis i exigeixi que Inca declarada una ciutat
d’acolliment de la població refugiada.
C.6. Fer arribar aquesta resolució institucional, tant al Govern i al Parlament de les Illes
Balears, com al President del Govern Espanyol.
En nom de la Plataforma Les Balears Acollim que està formada per les associacions
següents:
A Mallorca Volem Acollir
Amnistia Internacional Illes Balears (AIB)
Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM)
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB)
Associació artística i cultural THAKHI-RUNA
Associació per la Garantia dels Drets Humans (AGDH)
Benvinguts Refugiats Menorca
Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO)
Col·lectiu d'Educació en drets humans i de Prevenció Activa de Conflictes (CEPAC)
Coordinadora d'ONG de Cooperació al Desenvolupament-Illes Balears (CONGD-IB)
Dignity360
Felanitx Acull
Institut d'Antropologia de les Illes
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Metges del Mon (MdM)
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM)
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB
Oxfam Intermon
Proem-Aid
Sindicat de Treballadors i Treballadores Intersindical de les Illes Balears (STEI)
Societat Balear de Matemàtiques (SBM - XEIX)
Sóller Solidari
SOS Refugiats - Eivissa
Talaies de Mallorca: Torres de defensa pels Drets Humans
Unió General de Treballadors (UGT)
Veïns Sense Fronteres (VSF)’
És per tot això, que aquesta Batlia sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents PROPOSTES D’ACORD:
Primera. L’Ajuntament d’Inca dona suport al manifest emès per la Plataforma ‘Les Balears
Acollim’.
Segona. Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears i als diferents grups parlamentaris
que, a l’hora de debatre i aprovar la normativa que tingui una forta incidència social, com
per exemple la Llei d’habitatge, es tinguin presents les necessitats i demandes de les
persones refugiades acollides a la nostra comunitat.
Tercera. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears més presència i protagonisme en tot el
procés d’acollida i integració de les persones refugiades.
Quarta. Donar suport a la Comissió Tècnica Interdepartamental no només durant la 1a
fase d’acollida de les persones refugiades que arriben a la nostra comunitat autònoma,
sinó també en les fases d’integració i d’autonomia.
Quinta. Impulsar que els equips docents, tant del sistema d’ensenyament primari i
secundari, com de l’universitari, amb estreta col·laboració amb la UIB, es comprometin en
la sensibilització de l´alumnat en el tema de la crisi de les persones refugiades i
desplaçades per conflictes i que es posin en valor i es reconeguin totes les experiències
exitoses ja existents.
Sexta. Fomentar reunions amb les associacions i col·lectius ciutadans, amb l‘objectiu que
facin una campanya, si és possible conjunta, de sensibilització de la ciutadania perquè
prengui consciència del drama de les persones refugiades d’arreu del món, no es deixi
vèncer per tòpics i prejudicis i exigeixi que Inca declarada una ciutat d’acolliment de la
població refugiada.
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Sèptima. Notificar aquesta Resolució tant al Govern i al Parlament de les Illes Balears,
com al president del Govern espanyol."
Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (13).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia de suport a la
plataforma "Les Balears Acollim".
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER IMPULSAR LA
INCORPORACIÓ DE LA POLICIA LOCAL AL SISTEMA INTEGRAL DE CASOS DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Atès l'abandonament del Ple per part del Partit Popular, no es tracte aquest punt.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR ENVERS LA VENDA
AMBULANT IL·LEGAL
Atès l'abandonament del Ple per part del Partit Popular, no es tracte aquest punt.
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR ENVERS LES AJUDES A
PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT RURAL.
Atès l'abandonament del Ple per part del Partit Popular, no es tracte aquest punt.
16. MOCIONS URGENTS
No hi ha mocions urgents.
17. PRECS I PREGUNTES
No es formulen preguntes.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint hores
trenta-cinc minuts (20.35 h) del dia 29 de juny de 2017, de la qual s’estén la present acta,
que jo, el secretari accidental, certific.
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