ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
EN DATA 26 D'OCTUBRE DE 2017
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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
26 d'octubre 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 el Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen l’interventor el Sr.
Antoni Cànaves Reynés i el tresorer
accidental Sr. Miquel Batle Vallori.

Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 7 DE SETEMBRE
DE 2017.
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta
esmentada.
Intervé el Sr. Frontera. Expressa que vol aprofitar l'inici d’aquesta sessió plenària per
explicar que avui poden veure, davant els regidors i regidores de Més per Inca, dos llaços
grocs. Aquests llaços són en solidaritat a dues persones que hauríem d’estar en llibertat,
com són el Sr. Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez. Considera que els dos representants de
dues entitats cíviques catalanes, amb milions de seguidors, que han promogut durant
anys protestes pacífiques als carrers de Catalunya per defensar el dret a decidir no
hauríem d’estar a la presó. Manifesta que els agradaria que consti en acta el motiu
d’aquests llaços, i a més a més expressar la voluntat i el seu desig què es solucioni ben
aviat el conflicte polític a Catalunya, un conflicte polític pel qual és necessari això mateix;
la política, la democràcia i la llibertat.
Intervé el Sr. Torres. Manifesta en relació a l'acta de dia 7 de setembre el seu partit no ha
de fer cap observació, però que referent a la intervenció del Sr. Frontera li vol dir que els
dos senyors que estan a la presó, o estan privats de la seva llibertat, no hi estan per
defensar els seus drets, sinó per posar-se damunt un cotxe de la guàrdia civil, encoratjar a
la violència, robar armes de la pròpia guàrdia civil; van sostreure sis subfussils...
Continua dient que, evidentment, a un estat de dret, a un estat democràtic, tots hem de
respectar les llibertats i el dret dels altres. Aquestes dues persones que representen uns
valors i uns drets no estan empresonats per les seves idees, si no que hi estan pels seus
fets. El Sr. Torres manifesta que respecten les seves idees, però que no les comparteixen.
Insisteix que a una democràcia, a un estat de dret, tothom pot dir la seva sempre i quan
es respecti als altres, i que aquests dos senyors varen encoratjar a que a una intervenció,
per ordre judicial, les forces i cossos de seguretat de l'estat i la secretària judicial,
estiguessin dins unes dependències privats de les seva feina, dels seus drets. Això fa que,
sense cap dubta, a un estat de dret siguin recriminats, jutjats, i en aquest cas
empresonats. Opina que està molt bé el llaç groc, que està molt bé aquesta reivindicació
que fa el grup Més per Inca, però ells, el Partit Popular, volen manifestar en aquest plenari
que aquests dos senyors no estan empresonats per les seves idees polítiques, hi estan
pels seus fets en contra l'estat de dret; pujar-se damunt un cotxe de la guàrdia civil i
encoratjar a no deixar sortir a les forces i cossos de seguretat de l'Estat duent a terme les
funcions que els havien encomanat els jutges.
Conclou dient que comparteixen el llaç groc però no comparteixen els fets perquè aquests
dos senyors no estan empresonats per les seves idees polítiques, estan empresonats pels
seus fets que són contraris a l'estat de dret que tots comparteixen i que tots han de
respectar.
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Intervé el Sr. Batle. Expressa que, com que no hi ha rèpliques, en aquest torn el grup
municipal de Més per Inca ha manifestat l'objectiu de la col·locació d’aquest llaç, que
evidentment, tots estan d’acord amb que tot allò que sigui en pro de la democràcia, del
diàleg i del consens benvingut sigui, tot l’altre és una qüestió que es troba en mans de
l'Audiència Nacional i que ells, evidentment, poden valorar, però no tenen cap tipus de
competència amb aquest assumpte.
Seguidament se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 7 de setembre de
2017, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.333 A 1.524 DE
2017.
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.333 al 1.524 de 2017.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'AJUNTAMENT CONTRÀRIES A
LES OBJECCIONS EFECTUADES DE CONFORMITAT AMB EL DISPOSAT A L'ART.
218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS.
Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 1.370/2017 i 1.413/2017 de
l’Ajuntament, 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 27 de març de
2017, que transcrites textualment diuen:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 26 d'octubre 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 per qual s'aprova el test refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local, estableix:
1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho
informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de
su actuación.
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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 Decret

Data

Observació

Documentació

2017001370

19/09/2017

Factures

(7 pàgines)

2017001413

25/09/2017

Factures

(4 pàgines)

"
Intervé el Sr. Torres. Comenta que, entre altres qüestions, hi ha un decret que fa
referència a un regidor seu que diu que ja no forma part d'aquest Consistori. Explica que
es tracta del Sr. Felip Jérez, que hi ha decrets on se li revoca com a instructor del
procediment perquè ja no forma part d’aquest Consistori. Demana que això es modifiqui,
que es canvií la redacció ja que, a data d'avui, el Sr. Jérez segueix formant part d'aquest
consistori. Evidentment, ja no és el regidor d'Urbanisme i que no té la responsabilitat de
ser l'instructor. Expressa que concretament és el decret 2017001406 i llegeix el paràgraf
al qual fa referència, que diu: "Atès que el Senyor Felip Jérez ja no és membre d'aquesta
Corporació es procedeix a revocar-lo com a instructor del present expedient.". El Sr.
Torres considera que no és correcta aquesta redacció, ja que el Sr. Felip Jerez Montes
segueix sent membre d'aquesta corporació i els agradaria que rectificassin aquest decret
perquè és incorrecte.
Per una altra banda, el Sr. Torres comenta que segueixen havent molts d’informes
contraris del Sr. Secretari i del Sr. Interventor en relació als complements de productivitat.
El Sr. Regidor de Personal fa mesos els va dir que quan fessin el catàleg de llocs de feina
això es solucionaria, però que estan al mes d'octubre de 2017, segueixen venint una sèrie
important de decrets que manifesten que s’han de pagar uns complements de
productivitat i que hi ha un informe en contra del Sr. Secretari i del Sr. Interventor.
Manifesta que ells no diuen que no es paguin complements de productivitat, simplement
diuen que no s'estan ajuntant a dret, no s'estan ajustant a la legalitat, per això volen
manifestar totes aquestes situacions.
El Sr. Torres indica que també hi ha una situació que els preocupa. Es refereix a les
infraccions urbanístiques, considera que n'hi ha moltes. Comenta que els ha cridat
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l'atenció el decret 2017001500, en quant a que es facin obres i que no es compleixi la
normativa vigent actual, i evidentment, ho volen deixar de manifest en aquest plenari.
També indica que han detectat un decret on hi ha una reclamació a un treballador d'una
sèrie de diners o hores que no ha complert. Creu que no és bo anar a plet, sinó arribar a
un acord.
El Sr. Batle explica que des del moment en el que el departament de personal els informa
que hi ha gent que no acudeix al seu lloc de treball s'ha d'actuar, i que s'ha actuat segons
recomanacions tècniques, reglaments de la casa i normativa vigent. Indica que si un
treballador no acudeix al seu lloc de feina s'ha d'actuar, i en aquest decret allò que es fa
és descomptar-li de la nòmina totes aquelles dietes a les quals no ha acudit a la seva
feina. Considera que també això és una qüestió de justícia per a aquells treballadors
municipals que acudeixen cada matí al seu lloc de treball, que fan la seva feina amb tota
la il·lusió, amb totes les ganes, que compleixen amb el seu horari i amb les seves
responsabilitats. Esmenta que en aquest decret també es dóna un període perquè aquest
senyor pugui al·legar i pugui presentar tota la documentació justificativa, i si no és així
aquest expedient es durà endavant.
Durant la intervenció del Sr. Torres s'absenten de la Sala la Sra. Margalida Horach i el Sr.
Felip Jérez.
Una vegada debatut aquest punt els regidors se'n donen per assabentats.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 28/2017.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar la
modificació de crèdit extraordinari núm. 28/2017, de data 19 d'octubre de 2017:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Expedient nº 28/2017 de modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdit,
en el Pressupost de l’exercici 2017.
Proposta pel Sr. Jaume Tortella Cànaves, Delegat de Comunicació, Comerç i Turisme de
l'Ajuntament d'Inca, la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 28/2017 en la
modalitat de transferència de crèdit en el Pressupost General de l'exercici de 2017.
Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos,
l’estat de despeses del Pressupost de les Entitats Locals pot modificar-se, entre altres
causes, per transferència de crèdits, que consisteix en modificar el Pressupost de
despeses sense alterar la quantia total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un
crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica._
Considerant que els articles 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i 40.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI
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de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos estableixen que les Entitats Locals regularan a les Bases d’Execució del
Pressupost el règim de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per
autoritzar-les.
Considerant que la transferència de crèdit entre distintes àrees de despesa
correspondrà al Ple de la Corporació excepte quan les baixes i les altes afectin a
crèdits de personal (arts. 179.2 TRLRHL i 40.3 del Reial Decret 500/1990)._
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals (TRLRHL), i 41 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Vist l’informe favorable de l'Interventor Municipal.
Per tot això, en concordança amb els articles 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
-TRLRHL-, 40.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos i amb el Dictamen previ de la Comissió Informativa
d'Hisenda de dat 19/10/2017 es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORD
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 28/2017 en el vigent pressupost
per transferència de crèdit, amb el següent detall:
Baixes en Aplicacions de Despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

430.22778

Comerç, turisme, petites i
mitjanes empreses. Estudis
i treballs tècnics. Activitats
emprenedors

18.000,00

10.000,00

8.000,00

432.22706

Informació i promoció
turística. Estudis i treballs
tècnics

11.500,00

10.169,00

1.331,00

432.22780

Informació i promoció
turística. Estudis i treballs
tècnics. Promoció Comerç

44.800,00

11.413,77

33.386,23

432.22781

Informació i promoció
turística. Estudis i treballs
tècnics. Promoció turística
de la ciutat

28.500,00

6.417,23

22.082,77

102.800,00

38.000,00

64.800,00

TOTAL
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Altes en el Pressupost de despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

2311.48000

Assistència Social Primària.
Atencions benèfiques i
assistencials

175.000,00

38.000,00

213.000,00

175.000,00

38.000,00

213.000,00

TOTAL

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la Corporació.
TERCER.- Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin,
l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART.- De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._
No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos
municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per modificar
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, de
data 19 d'octubre de 2017, que transcrita textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT,
MEDI AMBIENT I MON RURAL
Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món
Rural en la sessió celebrada en data 19 d'octubre 2017 es va dictamina favorablement la
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següent;
PROPOSTA D'ACORD
Assumpte: Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius.
Atès el que disposa l'article 20 del text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
estableix disposa;
"Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como
por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran, afecten o benecifien de modo particular a los sujetos
pasivos".
Aquesta Batlia ha considerat adient procedir a la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, per actualitzar la gran
majoria de les tarifes existents aplicant l'increment de l'IPC produït des de l'any 2011, data
de la darrera modificació de l'ordenança fiscal.
Amb aquest modificació s'ha canviat la terminologia de determinades tarifes per adaptarles als canvis que s'han duït terme en l'àrea d'urbanisme degut a les diverses
modificacions legislatives que s'han produït.
Així mateix s'ha realitzat el corresponent estudi ecònomic de dues tarifes les quals no s'ha
llimitat a fer una actualització de l'IPC, una nova que es la relativa a informació sobre les
dades relatives a un succés en què hagi intervingut la Policia Local i l'altre relativa a la
confecció d'un informe per accident de trànsit, a petició de part.
I finalment, s'ha eliminat de l'ordenança fiscal les tarifes per compulses de documents i les
relatives a la celebració de noces o de constitució de parelles estables. I en quant als
serveis oferts per les biblioteques els serveis d'internet passaran a ser gratuïts.
La Tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, previ
informe de la Intervenció de fons, es del parer que per l'Ajuntament Ple es podrien adoptar
amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi
Ambient i Món Rural els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius, segons nova redacció que s'adunta a aquesta
proposta:
(El text que es modifica està en cursiva).
"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Article 1. Fonament i naturalesa.
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En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement
al que disposen els articles del 15 al 19 del text refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals, RD legislatiu 2/2004, aquest ajuntament estableix la taxa per expedició
de documents administratius, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de
la qual atenen al que estableix l'article 57, en relació a l'article 20.4.a), del text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals (RD 2/2004).
Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu
de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que l'Administració o les
autoritats municipals expededixin i d'expedients que els competin. Així mateix, els serveis
realitzats en les biblioteques municipals d'Inca.
2. A aquests efectes, es considerarà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que hagi estat provocada per la persona particular o redundi en el seu
benefici, tot i que no hi hagi sol·licitud expressa de la persona interessada.
3. No es considerarà subjecte a aquesta taxa l'expedició de documents administratius a
ciutadans a qui els Serveis Socials de l'Ajuntament d'Inca informin que manquen de recursos
econòmics, així com també els documents i certificacions que siguin expedits per la seva
aportació a procediments administratius l'objecte dels quals sigui l'obtenció d'ajudes o
prestacions derivades de la carència de recursos econòmics.
Article 3. Subjectes passius.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es
refereixen els articles continguts en el capítol II, secció 1ª de la Llei 58/2003, Llei General
Tributària, que sol·licitin, provoquin o en l'interés de les quals redundi la tramitació del
document, expedient o servei de què es tracti.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i les síndics,
interventors o liquidadors de les fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003 General Tributària.
Article 5. Exempcions, reduccions i modificacions.
Conformement a l'article 9 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RD
Legislatiu 2/2004, en matèria d'aquesta taxa no es reconeixeran altres beneficis fiscals que
els expressament prevists a normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació de tractats
internacionals i, en qualsevol cas, en la forma que aquest article estableix.
Article 6. Bases i tarifes.
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1. Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedients a tramitar,
documents a expedir o serveis oferts per les biblioteques municipals.
2. La quota tributària es determinarà segons la naturalesa dels documents o expedients que
s'hagin de tramitar i els serveis oferts per les biblioteques municipals, d'acord amb les tarifes
contingudes a l'annex d'aquesta ordenança.
Article 7. Meritació.
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la
tramitació dels documents, expedients i serveis subjectes al tribut.
2. En els casos a que es refereix el número 2 de l'article 2n, la meritació es produeix quan
tenen lloc les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o aquesta s'iniciï sense
sol·licitud prèvia de la persona interessada però redundi en el seu benefici.
2. No es tramitaran les sol·licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
Article 8. Declaració i ingrés.
1. La taxa s'exigirà en règim de liquidació.
2. Els escrits rebuts pel conducte a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment
Administratiu, que no venguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però
no es podran tramitar sense que se'n corregeixi la deficiència. A aquest fi es requerirà a la
persona interessada que, en el termini de deus dies, aboni les quotes corresponents amb
l'avís que, transcorregut aquest termini sense que ho hagi fet, es tindran els escrits per no
presentats i s'arxivarà la sol·licitud.
3. Els certificats o documents que expedeixi l'Administració en virtut d'ofici de jutjats o
tribunals per a tota classe de plets no es lliuraran ni trametran sense que prèviament s'hagi
satisfet la corresponent quota tributària.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei
públic no es presti, s'escaurà la devolució de l'import corresponent.
5. Excepcionalment, l'ingrés de les tarifes meritades a conseqüència dels serveis oferts per
les biblioteques municipals es podran fer en les mateixes instal·lacions on es troben les
biblioteques.
Article 9. Infraccions i sancions.
En matèria d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cas cas, hom
s'ajustarà al que disposa l'ordenança fiscal general, la Llei General Tributària i les
disposicions que la complementin i desenvolupin.
QUADRE DE TARIFES VIGENTS A PARTIR DE 1 DE GENER DE 2018
CERTIFICACIONS
1.

Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o la Intervenció de l'Ajuntament o

2,16 €
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

la Batlia sobre els documents o dades compreses dins el darrer quinqueni
Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o la Intervenció de l'Ajuntament o
la Batlia sobre els documents o dades amb data de més de cinc anys fins a deu.
Quan els certificats s’expedeixin sobre documents o dades amb data de més de deu anys, per
cada quinqueni i foli.
Per fer el còmput de temps el càlcul es practicarà a partir de la data de sol·licitud del certificat.
Certificat de situació urbanística
Certificat d’inexistència d’infracció urbanística
Certificacions en general, no compreses en els apartats anterior, pel primer foli útil
En la resta de folis

3,52 €
7,09 €
118,98 €
118,98 €
2,16 €
2,16 €

Quedan excloses del pagament de la taxa les certificacions de residència, convivència i
empadronament. Així com els volants d'empadronament.
COPIES DE DOCUMENTS I DADES
1.
1a.
2.

Fotocòpies de plànols
Mida DIN A2, DIN A1, DIN A0
Mida DIN A3 i DIN A4
Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d’expedients Administratius, ordenances municipals de tota
classe i de Reglaments interiors que es facilitin a particulars per cada foli

2,60 €
1,29 €
0,10 €

EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
1.
2.

Informes sobre dades estadístiques, per cada un
Informes urbanístics motivats per la petició de certificats de terminació d’obres i
d’infraestructures, en les quals es produeix el desplaçament d'un tècnic de grau mitjà
o superior

118,98 €
41,61 €

3.

Informes urbanístics motivats per la petició de certificats d'habitabilitat, per vivenda
o unitat habitable informada, en les quals es produeix el desplaçament d'un tècnic

41,61 €

4.

Informes tècnics urbanístics i d'edificació per l'emissió dels quals sigui necessària la
intervenció de tècnics de grau mitjà o superior

35,65 €

4a.
5.

En el cas de ser necessari el desplaçament del tècnic
Informació sobre les dades relatives a un succés en què hagi Intervingut la Policia Local,
diferent a l'especificat en la tarifa 6
Confecció d'un informe per accident de trànsit, a petició de part

41,61 €
37,85 €

6.

88,62 €

AUTORITZACIONS I LLICENCIES
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

Per cada llicència de parcel·lació urbanística en sol urbà o rústic
Per cada llicència de primera ocupació,i/o certificat final d'obra per cada habitatge i local
Per cada aprovació de modificació de llicència urbanística aprovada anteriorment, sense que
existeixi augment de pressupost
Llicències o permisos de caràcter temporal i amb una durada Inferior a l'any natural per a
distribució de publicitat dinàmica
Carnet per cada agent publicitari autoritzat per la distribució de publicitat en mà, anualment
Validació de poders
Per tota classe de llicències o permisos no ressenyats

237,97 €
23,78 €
237,97 €

Per cada expedient de declaració prèvia d'interés general per obres o instal·lacions
Sol·licituds per optar a proves de selecció del personal
Funcionaris
Laborals
A1, A2
0
B
1

237,97 €

118,98 €
23,78 €
6,06 €
11,86 €

17,82 €
14,24 €
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C1
C2
AP

2-3-4
5
6-7-8

10,67 €
7,09 €
7,09 €

SERVEIS OFERTS PER LES BIBLIOTEQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Expedició del carnet de la biblioteca:
- Expedició inicial del carnet de la biblioteca.
Expedició del carnet de la biblioteca:
- Duplicat del carnet de la biblioteca (per pèrdua o deteriorament)
Reprografia:
-Fotocòpies
Reprografia:
- Impressions de bases de dades
Reprografia:
- Gravació en disquet d'informació de la web (disquet verge)
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Unitat de llibre
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Exemplar de revista
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Unitat de disc compacte
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Unitat de video
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Unitat de CD-ROM
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Unitat de DVD
Préstec interbibliotecari
- Despeses de transport per cada sol·licitud

Gratuït
0,70 €
0,10 €
0,10 €
1,73 €
19,01 €
5,91 €
20,21 €
24,98 €
35,65 €
35,65 €
1,41 €

Disposició final.
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i començarà a aplicarse a partir del dia 1 de gener de 2018 i continuarà en vigor fins que no s'acordi la seva
modificació o derogació."
Segon.- Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda
en l'annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva públicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el tauló d'anuncis de
l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.
Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta Corporació adoptarà acord definitiu,
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de
l'ordenança. En el cas de que no es presentin reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà
a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord.
Quart.- Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a
definitiu, juntament amb el texte de l'ordenança, es publiqui en el Butlletí Oficial de la
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Provincia."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i quatre (4) vots d'abstenció del grup
municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
6. PROPOSTA DE LA BATLIA RELATIVA A LA COMISSIÓ MIXTA AMB EL CONSELL
DE MALLORCA PER L’ASSUMPCIÓ DELS SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA MIQUEL
MIR.
Els reunits consideren la proposta de la Batlia relativa a la comissió mixta amb el Consell
de Mallorca per l’assumpció dels serveis de la Residència Miquel Mir, de data 23 d'octubre
de 2017, que transcrit textualment diu:
"En data de 27 de juliol de 2017 el ple de l’Ajuntament d’Inca, prèvia l’emissió dels
corresponents informes, va acordar que el servei de residència permanent de persones
majors que presta l’Ajuntament d’Inca, reuneix els requisits de l’apartat 1 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 3/2017 de la CAIB, de 7 de juliol, de modificació de la llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de regim local de les Illes Balears; i per aquest
motiu va acordar sol·licitar al Consell de Mallorca el inici del procediment per a
l’assumpció de la titularitat i gestió del servei esmentat, així com la creació d’una comissió
mixta talment com preveu la disposició indicada.
Remesa la petició al Consell Insular, el ple d’aquest institució, en la seva sessió de dia 11
d’octubre de 2017, previs els corresponents raonaments, acorda:
“1. Prendre en consideració la petició de l'Ajuntament d'Inca d’assumpció de la titularitat i
gestió del centre i servei "Residència Miquel Mir" al Consell Insular de Mallorca.
2. Ordenar la creació de la comissió mixta d’assumpció de la titularitat i gestió del centre i
servei "Residència Miquel Mir" entre el Consell de Mallorca - Ajuntament d'Inca que
s’haurà de regir per les normes de funcionament que aprovarà la Comissió Mixta a la
sessió constitutiva.
3. Designar els vocals de la comissió per part del Consell de Mallorca:
Titular 1: El Vicepresident primer de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
Suplent: La Directora Insular d’atenció a la Dependència de l'IMAS.
Titular 2: El Gerent de l'IMAS.
Suplent: La Vicepresidenta segona de l'IMAS.
Titular 3: El Secretari General del Consell de Mallorca.
Suplent: Persona amb la que delegui.
Titular 4: La Interventora General del Consell de Mallorca.
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Suplent: Persona amb la que delegui.
Titular 5: el portaveu del grup polític PSOE del Consell de Mallorca o la persona
que el substitueixi.
Titular 6: el portaveu del grup polític MES del Consell de Mallorca o la persona que
el substitueixi.
Titular 7: el portaveu del grup polític PP del Consell de Mallorca o la persona que el
substitueixi.
Titular 8: el portaveu del grup polític Podemos del Consell de Mallorca o la persona
que el substitueixi.
Titular 9: el portaveu del grup polític PI del Consell de Mallorca o la persona que el
substitueixi.
Titular 10: el portaveu del grup polític Ciutadans del Consell de Mallorca o la
persona que el substitueixi.
4. Establir el termini de sis mesos, comptadors des de la sessió constitutiva de la
Comissió Mixta perquè arribi a un acord sobre les condicions de l’assumpció de personal,
béns i recursos econòmics, i qualsevol altres circumstàncies que es considerin
necessàries.
5. Donar trasllat d’aquesta proposta a l'Ajuntament d'Inca per a que ho prengui en
consideració, i designi els seus representants a la Comissió Mixta.
6. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears”.
En conseqüència, continuant amb la tramitació per fer efectiva la cessió, aquesta Batlia
proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
1º.- Prendre en consideració els acords del Ple del Consell Insular de Mallorca, de data 11
d’octubre de 2017 abans transcrits, relatius a l’assumpció de la titularitat i gestió del centre
i servei de la Residència Miquel Mir, mitjançant els quals s’inicia el procediment previst a
la disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol.
2.- Acordar que l’Ajuntament d’Inca formi part de la comissió mixta d’assumpció de la
titularitat i gestió del centre i serveis “Residència Miquel Mir” entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament.
3.- Designar els següents representants municipals a la comissió mixta:
Titular 1. El Batle o persona que el substitueixi.
Titular 2. El regidor delegat de la Residència o persona que el substitueixi.
Titular 3. El portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, o persona que el substitueixi.
Titular 4. El portaveu del grup municipal del Partit Popular, o persona que el
substitueixi.
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Titular 5. El portaveu del grup municipal Més per Inca, o persona que el substitueixi.
Titular 6. El portaveu del grup municipal Independents d’Inca, o persona que el
substitueixi.
Titular 7. El portaveu del grup municipal PI proposta per les Illes Balears, o persona
que el substitueixi.
Titular 8. Un arquitecte municipal o persona que el substitueixi.
Titular 9. El Interventor municipal o persona que el substitueixi.
Titular 10. El Secretari municipal o persona que el substitueixi."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen la Proposta de la Batlia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia relativa a la
Comissió Mixta amb el Consell de Mallorca per l’assumpció dels serveis de la Residència
Miquel Mir.
7. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR EL PLA DE GESTIÓ DE L'AIGUA.
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar el pla de gestió de l'aigua de
data 20 d'octubre de 2017, que transcrita textualment diu:
"INFORME que en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, formula el cap de l'Àrea
d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor Municipal envers a l’aprovació del Pla de Gestió
d'Aigua del Municipi d'Inca; perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L'AJUNTAMENT:
Antecedents de fet
1.- Que part de l'Ajuntment d'Inca es va considerar l’oportunitat i conveniència de la
realització d'un Pla de Gestió d'Aigua pel municipi d'Inca, com a conseqüència de la
necessitat d'estudiar i analitzar la situació hídrica del municipi i garantir poder satisfer les
demandes presents i les futures com a conseqüència de possibles nous creixements
urbans, per la qual cosa es va procedir a contractar a la consultora Garau Engenieros,
SLU, mitjançant el corresponent contracte de serveis, per dur a terme el seu estudi,
redacció i seguiment, amb col·laboració amb els serveis tècnics municipals, fins la seva
aprovació definitiva per l’òrgan competent en matèria de recursos hídrics.
2.- Que aquest Pla també es va establir com a prescripció i/o recomanació establerta per
la Direcció de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears, durant la tramitació de la revisió i adaptació del PGOU d'Inca al Pla Territorial
Insular de Mallorca, aprovat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
en sessió de dia 26/10/2012, on s'expressa aquesta necessitat de dur a terme un Pla de
Gestió de l'Aigua amb els objectius abans esmentats.
En tot cas, aquesta necessitat no només suposa un tràmit a complir des de la Direcció
General de Recursos Hídrics, sinó també un document necessari per conèixer la situació
hídrica del municipi per poder dur a terme, amb garanties, totes les actuacions
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necessàries per millorar la xarxa pública de subministrament d'aigua.
En aquest sentit, l'Ajuntament d'Inca elaborar un Pla de Gestió de l’Aigua per tal de garantir que es puguin satisfer les demandes presents i futures d’acord amb les previsions de
creixement del planejament. Aquest Pla ha de permetre estudiar i analitzar la situació hí drica del municipi, garantir la disponibilitat i la qualitat de l’aigua així com la sostenibilitat
ambiental de les extraccions necessàries.
3.- Aquest Pla de gestió té dues vessants. La primera, la de gestió ordinària d’una deman da que exigeix la població. La segona, la de la gestió de les sequeres (o Pla d’emergència). Així doncs, l’objectiu principal d’aquest document és la gestió eficient d’un bé escàs i
de primera necessitat, i fomentar-ne un ús prudent entre la població.
En concret a forma de resum, el Pla estableix els següents objectius:





Estudiar i analitzar la situació hídrica del municipi.
Determinar les demandes presents i futures.
Garantir la disponibilitat, qualitat i sostenibilitat dels recursos hídrics
Proposar un model de gestió de l'aigua sostenible i eficient.

La realització d’aquests objectius implica dur a terme diferents mesures, a saber:





Actuacions de infraestructures i obres.
Tràmits davant la Conselleria de Medi Ambient amb la finalitat principal de regularitzar els expedients d’extracció d'aigua dels actuals pous.
Programes de mesures, consistents en diferents actuacions internes a nivell municipal.
Campanyes de sensibilització per promoure un ús responsable de l'aigua.

4.- Per part de l'enginyer municipal s'ha emès informe donant la seva conformitat en quant
al contingut del Pla en qüestió.
Fonaments de dret
Els instruments de planificació urbanística, al llarg de la seva tramitació, requereixen un
informe de la direcció general de Recursos Hídrics en el qual s’exigeix la justificació de la
suficiència dels recursos hídrics en el terme municipal en el moment actual i els que siguin
necessaris per tal de satisfer les noves demandes derivades del creixement urbà.
Durant la tramitació de l'adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca i revisió del PGOU
d'Inca, sol·licitat el corresponent informe preceptiu a la Direcció General de Recursos Hí drics, és va considerar, atès la situació dels recursos hídrics del municipi d'Inca, la possibilitat d’elaborar un Pla de Gestió de l'Aigua, amb l’objectiu d’aconseguir, un anàlisis, major
control i millor rendiment de la xarxa de subministrament i del consum d’aigua del municipi.
En aquest sentit, hem de recordar que els recursos naturals més afectats pel creixement
de la població i la industrialització és l’aigua dolça. Les demandes creixents amenacen la
quantitat i qualitat de les aigües. Aquestes tesis han quedat paleses a la Cimera de la Ter ra (Rio de Janeiro 1992) i la Cimera mundial sobre desenvolupament sostenible (Johanes15

burg 2002) on es va fer una crida a introduir canvis fonamentals en la forma en què es
produeixen i consumeixen els recursos hídrics, apostant per l’eficiència i la sostenibilitat
de la gestió d’aquest recurs en el conjunt del planeta.
Per altra banda, els articles 3, 7 i 22 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana, estableixen la necessitat
que el desenvolupament urbanístic i territorial ha de complir amb el principi de sostenibili tat ambiental i, en conseqüència, en la necessitat de justificar les necessitats hídriques
amb l'objectiu de garantir noves demandes i protegir el domini públic hídric.
Finalment, s'haurà de tenir en compte el que preveu el Pla Hidrològic de les Illes Balears,
aprovat pel Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la
Demarcació Hidrográfica de les Illes Balears", així com la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
III.- ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals de 28 de novembre de 1986, el Lletrat municipal que subscriu sotmet el present,
Informe-Proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d'Hisenda perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan
competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1.- APROVAR el Pla de Gestió d'Aigua del Municipi d'Inca, d'acord amb les directrius i
contingut del document i annexes presentat per la consultora, Garau Ingenieros, SLU, entitat
contractada per l'Ajuntament per a la redacció de l'esmentat Pla.
2.- REMETRE el Pla de Gestió d'Aigua del Municipi d'Inca a la Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, als efectes de la
seva tramitació i aprovació de forma definitiva."
Durant la intervenció del Sr. García s'incorpora a la sessió la Sra. Margalida Horrach i
s'absenta la Sra. Triguero.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: quinze (14) vots a favor dels
grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les
Illes, i cinc (5) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME RELATIU A LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE DISCIPLINA
URBANÍSTICA A L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA.
Els reunits consideren el dictamen de la Comissió informativa d'Urbanisme relatiu a la
delegació de competències municipals en matèria de disciplina urbanística a l'agència de
defensa del territori de Mallorca, de data 23 d'octubre de 2017, que transcrita textualment
diu:
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"INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
Municipal envers a la delegació de competències municipals en matèria de disciplina
urbanística (sòl rústic) a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca; perquè s’elevi a la
decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
Antecedents de fet
1.- L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca és tracta d'un organisme autònom, de
caràcter administratiu, depenent del Consell de Mallorca que té atribuïda competències
d'inspecció, restauració de la legalitat i sanció en matèria d'urbanisme i litoral, així com totes
aquelles que li assignin els seus Estatuts, aprovats pel Ple de la institució insular dia 12 de
gener de 2017, publicat en el BOIB núm. 9, de 21 de gener del mateix any.
Aquestes competències són exercides per delegació de competències dels municipis a
l’organisme esmentat, sense perjudici del previst a l'article 157 de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d'ordenació i ús del sòl i l'article 410 del Reglament de desenvolupament.
2.- L'Ajuntament d'Inca, una vegada realitzada les consultes amb els responsables polítics i
administratius de l'Àgencia de Defensa del Territori de Mallorca, considera necessari dur a
terme la delegació de competències de la disciplina urbanística en sòl rústic, amb l'objecte
d'impulsar les actuacions en aquesta matèria i davant la falta de mitjans tècnics i de personal
municipal per dur a terme un adequat seguiment de tots els tràmits que determina la
legislació vigent en aquesta matèria, així com a futures modificacions normatives.
Fonaments de dret
L'Ajuntament d'Inca té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística, en virtut
del que disposen els articles 29.2 c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i règim
local de les Illes Balears i 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.
Així mateix, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que les
competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per
l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la constitució
d’ens instrumentals de caràcter públic o privat.
L’article 7 dels Estatuts de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, disposa que, de
conformitat amb els articles 58 i 64.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, els municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les
competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el
Consell de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de defensa del territori de
Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus Estatuts i en els corresponents
convenis de delegació.
Per altre banda, l’article 3.2 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta l’exercici de les
competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que
els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els
corresponents convenis de delegació, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà
necessàriament l’atribució a l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i
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restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits
d’obres executades sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves
condicions en sòl rústic, segons s’estableixi en el corresponent conveni.
D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 h) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures
per a la Modernització del Govern Local, serà necessari el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.
II.- ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.a) i 47.3.i) de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals de 28 de novembre de 1986, el Lletrat municipal que subscriu sotmet el present,
Informe-Proposta a la FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió
Informativa d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1.- APROVAR la delegació de competències de disciplina urbanística en sòl rústic a
l'Àgencia de Defensa del Terriitori de Mallorca, d'acord amb els termes del conveni que
s'adjunta al present informe-proposta com annex.
2.- FACULTAR al Sr. Batle-president a la signatura del conveni i quants documents siguin
necessaris.
3.- NOTIFICAR, el present acord l'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE
MALLORCA als efectes oportuns."
ANNEX
MODEL DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS A
L’AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA.
Palma, xx de xyz de 201x
REUNITS
D’una banda, la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, Presidenta de l’Agència de defensa
del territori de Mallorca, que actua en nom i representació del Consell de Mallorca,
corporació amb domicili al carrer Palau Reial, 1, de Palma, amb el núm. d’identificació
fiscal S0711002F, en virtut de la delegació de signatura de la presidència del Consell de
Mallorca feta per Decret de data xx de xyz de 201X, i amb fonament en l’acord del Ple del
Consell de Mallorca de dia xx de xyz de 201X.
I d'altra part, el Sr. XYZ, Batle de ABC, que actua en nom i representació del municipi de
ABC, amb domicili a XYZ, 07XXX, amb el número d’identificació fiscal XXX, amb
fonament en l’acord de ple de l’Ajuntament de ABC adoptat en sessió de xx de xyz de
201X.
EXPOSEN
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I.- Els Estatuts de l’Agència de defensa del territori de Mallorca foren aprovats per l’acord
del Ple del Consell de Mallorca de dia 12 de gener de 2017, publicat en el BOIB núm. 9,
de 21 de gener del mateix any.
D’acord amb el seu article primer, L’Agència de defensa del territori de Mallorca és un
organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i
pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions, per
al desenvolupament, per part de l’administració del Consell de Mallorca, de les tasques
d’inspecció, restauració de la legalitat i sanció en matèria d’urbanisme i litoral, així com de
totes les altres competències que li assignen els seus Estatuts.
L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in fine
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els
municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les competències d’inspecció, supervisió,
sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les
exercirà mitjançant l’Agència de defensa del territori de Mallorca, en els termes i
condicions establerts en els seus Estatuts i en els corresponents convenis de delegació.
II.- L’Ajuntament de ABC té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística
en virtut del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, i 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
L’avantdita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les
restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures
d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials
respectius; i que procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre
sí i, especialment, amb les de les restants Administracions públiques, quan les activitats o
els serveis locals transcendeixin l’interès propi de les corresponents entitats, incideixin o
condicionin rellevantment els de les dites Administracions o siguin concurrents o
complementaris dels d’aquestes.
Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local,
aprovat pel Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que les
competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per
l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la constitució
d’ens instrumentals de caràcter públic o privat.
III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són competències
pròpies dels consells insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la vegada, l’article
15.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la redacció donada per
la disposició final setena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les
Illes Balears, recull que, d’acord amb la normativa específica, es poden crear entitats
urbanístiques especials dependents de les administracions de base territorial esmentades
en els apartats anteriors del mateix precepte, que poden assumir o rebre dels municipis
delegacions de competències en matèria de planificació i gestió, en els casos en què
actuen com a administració, com també en matèria d’intervenció en l’edificació i l’ús del
sòl, disciplina urbanística i altres fins anàlegs. Les delegacions de competències
municipals es poden realitzar directament a les entitats urbanístiques especials, o també a
les administracions matriu de base territorial, que poden desconcentrar o descentralitzar el
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seu exercici en les entitats urbanístiques especials dependents, i correspon a cada
administració decidir si participa amb altres administracions públiques, d’acord amb la
legislació pròpia d’organització, procediment i règim jurídic.
Conformement amb l’article 3.2 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta l’exercici
de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat
urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que es
determinin en els corresponents convenis de delegació.
En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament l’atribució
a l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat
urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades sense
llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons s’estableixi
en el corresponent conveni.
IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de l’Ajuntament
de ABC, mitjançant acord de data xx de xyz de 201X, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb els articles
94.3.h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data xx de xyz
de 201X, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, mitjançant
acord de data xx de xyz de 201X, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, en atenció al que disposa l’article 47.2.h) de la
Llei 7/1985 abans esmentat.
Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents,
convenen les següents
ESTIPULACIONS
Primera.- Delegació de competències
1.- L’Ajuntament de ABC delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici mitjançant
l’Agència de defensa del territori de Mallorca, les competències municipals d’inspecció,
sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i
actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a
les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal.
2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de
l'Ajuntament es puguin adoptar a sòl rústic les mesures cautelars prèvies a l'inici de
l'expedient previstes en l'article 150.1 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús
del sòl (LOUS), així com en l'article 416.5 del Reglament general de la LOUS (RLOUS)
3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de
restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i
que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni
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respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la
corporació municipal.
4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra els
actes dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades
correspondrà als òrgans competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de
l’Ajuntament tant respecte als actes adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest
conveni, com en relació amb els dictats amb posterioritat a aquesta data dins d’expedients
que aleshores es trobassin en tramitació.
5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant
acord del Ple de l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació. La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de Direcció de
l’Agència i publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Segona.- Condicions financeres
1.- L’Ajuntament no ha d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca pel cost
de l’exercici de les competències delegades.
2.- L’Agència ha de facilitar finançament a l’Ajuntament perquè aquest el destini a
qualsevol de les següents finalitats, sense que cap d’elles hagi de ser preferent:
1. L’adquisició de sòl destinat a habitatges de protecció oficial o altres règims de
protecció pública.
2. La conservació, millora, ampliació, urbanització i, en general, gestió
urbanística dels propis béns del patrimoni públic de sòl corresponent.
3. La promoció d’habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció pública.
4. Altres usos d’interès social. S’entenen per usos d’interès social els definits a
l’article 313.3 RLOUSM (els relatius a l’execució d’actuacions que tenguin per
finalitat la millora, la conservació, el manteniment i la rehabilitació de la ciutat
existent, preferentment de zones degradades, així com la implantació de
dotacions o les millores d’espais naturals, el paisatge o els béns immobles
del patrimoni cultural) o els que siguin definits per la normativa urbanística
d’aplicació en cada moment.
5. Excepcionalment, la reducció del deute comercial i financer de l’Ajuntament,
sempre que es compleixin tots els requisits de l’article 313.4 RLOUSM.
3.- Aquest finançament ha de provenir dels excedents dels ingressos de l’Agència
respecte a les seves necessitats de manteniment, que són, en tot cas, el cost de l’activitat
administrativa per les despeses recollides en l’article 443.3 RLOUSM. Cada cop que
l’Agència emeti l’informe tècnicoeconomic establert a l’article 443.3 RLOUSM per
determinar el cost de l’activitat administrativa, en remetrà còpia a l’Ajuntament.
4.- Els excedents s’han de distribuir entre els municipis adherits en proporció a la
quantia de les sancions imposades per l’Agència dins el terme municipal de cada
ajuntament adherit, a comptar des del darrer exercici en què s’hagin repartit
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excedents. No obstant, en la primera distribució que l’Agència realitzi d’acord amb
aquest criteri, s’han de computar totes les sancions imposades en els municipis adherits
des de la data de creació d’aquest organisme.
Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament
1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions:
Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol·licitar per a l’eficaç
compliment de les seves competències.
Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda material que
hagin de menester per a l’adequat compliment de les seves funcions.
Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de delegació.
2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a:
a) Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de
les ordres de suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions,
i per assistir a l’execució per part de l’Agència de les ordres de restitució de la
legalitat urbanística infringida.
b) Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a
l’Ajuntament en relació amb les infraccions objecte de delegació.
c) En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a
l’Ajuntament, trametre-la immediatament a l’Agència per via telemàtica, juntament
amb les dades de què disposi sobre la mateixa, especialment les dades
fotogràfiques i planimètriques que tengui l’Ajuntament que permetin identificar el
lloc de la presumpta infracció.
d) Sol·licitar a l’Agència l’emissió d’informe durant la tramitació de les sol·licituds de
llicències de legalització o de demolició o restitució relatives als expedients de
disciplina urbanística que aquesta tramiti. L’informe, que ha de tenir com a únic
objecte constatar si les llicències sol·licitades abasten la totalitat d’obres o usos que
són objecte de l’expedient de disciplina, ha de ser emès dins el termini d’un mes
des que la petició tengui entrada a l’Agència, transcorregut el qual, si no s’ha emès,
l’Ajuntament podrà prosseguir amb la tramitació. En cas que l’Ajuntament disposi
d’un exemplar del projecte en format digital, la sol·licitud i la contestació s’han de
fer per via telemàtica. No serà necessària la petició d’informe si els serveis tècnics
o jurídics municipals constaten que és evident que la llicència sol·licitada no abasta
totes les obres o usos objecte de l’expedient de disciplina.
Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència
El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions:
1. Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació de
competències, així com els recursos administratius i jurisdiccionals que se’n
derivassin, i executar els actes administratius a què donassin lloc.
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2. Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients tramitats a
causa de la delegació de competències.
3. Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències.
4. Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de
llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte
de delegació.
5. Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència.
Cinquena.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència serà indefinit.
Sisena.- Resolució del conveni
1.- Seran causes de resolució del present conveni:
a) La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 5 de
l’estipulació primera.
b) La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment
greu i reiterat de les obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació
tercera. En aquest cas, es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a
proposta de la Presidència de l’Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció, i
prèvia audiència de l’administració municipal afectada.
c) Per mutu acord de les parts.
2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació, en
els termes prevists a l’article 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència
per a la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i
sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació.
Setena.- Interpretació i aplicació del conveni
Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni
seran resoltes pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels seus
Estatuts, amb audiència prèvia a l’Ajuntament.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data assenyalades a l’encapçalament."
Durant la intervenció del Sr. Batle entra a la Sala el Sr. Jérez i s'absenta la Sra. Horrach.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
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votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: quinze (14) vots a favor dels
grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les
Illes, i cinc (5) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
9. PROPOSTA DE LA BATLIA PER DECLARAR UN REGIDOR EN LA SITUACIÓ DE
DEDICACIÓ PARCIAL.
Els reunits consideren la proposta de la Batlia per declarar un regidor en la situació de
dedicació parcial, de data 18 d'octubre de 2017, que transcrita textualment diu:
"De conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de Bases de Règim Local, en
relació a l’art. 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament d’Inca, a la seva sessió de dia 3 de juliol de 2015 va
acordar declarar en la situació de dedicació exclusiva al regidor Sr. Sebastià Oriol Díaz. El
Sr. Oriol està interessat en passar a la situació de dedicació parcial. Considerant que
aquesta petició es viable des del punt de vista d’organització municipal, el qui subscriu
eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents Propostes d’Acord:
Primer.- Declarar, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de Bases de
Règim Local, que el Sr. Sebastià Oriol Díaz, amb efectes de dia 1 de novembre de 2017,
passa de la situació de dedicació exclusiva la de dedicació parcial, amb una dedicació del
80% de la jornada habitual dels funcionaris de la Corporació i una retribució de dotze
pagues anuals per import íntegre mensual de 1.866,43.- euros, i amb alta al règim general
de la seguretat social.
Segon.- La percepció d’aquesta retribució impossibilita la percepció de indemnitzacions
per assistència a sessions de organismes col·legiats.
Tercer.- L’anterior retribució no serà actualitzada anualment mantenint-se invariable.
Quart.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’art. 75.5 de la Llei de Bases
de Règim Local."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: quinze (14) vots a favor dels
grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les
Illes, i cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER ATORGAR EL
PREMI DIJOUS BO 2017.
Els reunits consideren el dictamen de la Comissió informativa de Cultura per atorgar el
Premi Dijous Bo 2017, de data 19 d'octubre de 2017, que transcrita textualment diu:
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"La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports, reunida en sessió
ordinària de dia 18 d’octubre de 2017, dictaminà favorablement la següent proposta
referida a l’atorgament del Premi Dijous Bo 2017, que eleva a la consideració del Ple
municipal per a la seva aprovació:
1. Atorgar el Premi Dijous Bo 2017 a les següents candidatures :
Mercedes Lara Carrasco
La Florida
Joan Sastre Morro
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar el
que consideri convenient d’acord amb els interessos municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió informativa de Cultura i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL REPARTIMENT
DE L'IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE.
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Els reunits consideren la moció del grup municipal del Partit Popular sobre el repartiment
de l'impost de Turisme sostenible, de data 17 d'octubre de 2017, que transcrita
textualment diu:
"A la sessió plenària del Parlament de les Illes Balears del passat dimarts 2 d'octubre es
va debatre una moció del Grup Mixt, relativa a la política de repartiment de l'impost de
turisme sostenible (Ecotaxa).
El Grup Popular al Parlament va presentar una esmena que, entre altres peticions,
sol·licitava que el 33% de la recaptació de l'ecotaxa es destini als municipis de les Illes
Balears.
L'esmena popular va estar rebutjada, a causa dels vots en contra dels partits que donen el
seu suport al Govern (PSIB, MÉS per Mallorca, Podemos i MÉS per Menorca).
Davant aquesta negativa del partits del Pacte d'esquerres, el Partit Popular reitera la seva
Idefensa del municipalisme, i rebutja la improvisació del Govern per voler pujar l'impost
tan sols un any després d'implartar-ho.
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de les Illes Balears a modificar els termes
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de la convocatòria sobre la destinació de l'impost turística en els mateixos extrems que la
primera convocatòria efectuada, de manera que els municipis continuin sent destinataris
directes dels recursos recaptats per l'impost.
SEGON.- L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de les Illes Balears a incloure en la
convocatòria sobre la destinació de l'impost turística la possibilitat que els Ajuntaments
puguin presentar projectes de finançament en el seu àmbit territorial que s’ajustin al
caràcter finalista de la llei.
TERCER.- L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de les Illes Balears a destinar a projectes
presentats per les entitats locals un mínim corresponent al 33% de l'impost turística
recaptat en cada exercici."
Durant la intervenció del Sr. Batle s’absenta la Sra. Oses.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: cinc (5) vots a favor del grup
municipal Partit Popular, nou (9) vots en contra del grups municipals PSIB-PSOE i MÉS
per Inca, i, i quatre (4) vots d’abstenció del grups municipal Independents d'Inca i
Proposta per les Illes.
Una vegada finalitzada la votació s'incorpora a la Sala el Sr. Jérez
Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la Moció.
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA
CELEBRACIÓ DEL 40 ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ.
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (17).
Els reunits consideren la moció del grup municipal del Partit Popular sobre el repartiment
de l'impost de Turisme sostenible, de data 22 d'octubre de 2017, que transcrita
textualment diu:

"MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO
DE INCA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Inca, conforme a lo previsto
en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel 6 de diciembre de
1978, día en que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al
proyecto de Constitución aprobado por las Cortes Generales, elegidas
democráticamente el 15 de junio de 1977, una fecha digna también de
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recuerdo, homenaje y reconocimiento. Con ejemplar responsabilidad y sentido
constructivo, los españoles nos dotamos de una norma constitucional que
proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro sistema de
convivencia política, al afirmar que “España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político”.
La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978
constituye, sin duda, una de las etapas más fascinantes de nuestra Historia
contemporánea y continúa siendo, a día de hoy, referente y modelo para otros
países que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida,
basada en el imperio de la ley, la participación democrática, el pluralismo
político y la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas.
El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en sus
planteamientos ideológicos previos, son la mejor prueba de la enorme
generosidad de todos en aras a lograr el acuerdo, defender el bien común y
superar los enfrentamientos del pasado, remando todos en la misma dirección,
con el fin de convertir España en una democracia moderna, reconociendo
además, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre ellas, tal como proclama el artículo 2.
Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el
sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron
como fruto una Constitución que ha permitido a España consolidar su régimen
democrático y progresar en todos los ámbitos: crecimiento económico,
desarrollo social, igualdad y pluralismo.
Cuarenta años después, esos acontecimientos y la madurez democrática
demostrada merecen el reconocimiento de las instituciones y aconsejan que
desde el Ayuntamiento se impulsen y promuevan aquellos actos de homenaje
que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y
transmitir a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo.
Recreando aquel histórico consenso pretendemos alcanzar el mayor acuerdo
posible para divulgar el contenido de la Constitución y, en definitiva, rendir
homenaje a quienes hicieron posible que bajo el paraguas de nuestro texto
constitucional, España haya podido superar enfrentamientos, dificultades y
conflictos y que hoy podamos presumir de ser una de las democracias más
prósperas y asentadas de nuestro entorno.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Inca propone los siguientes
acuerdos:
ACUERDOS
El Ayuntamiento de Inca manifiesta:
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1.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y
coordinando las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de
2018, del “Cuadragésimo Aniversario de la Constitución Española de 1978”, de
acuerdo con lo acordado en la reunión de Mesas conjuntas del Congreso y del
Senado el pasado 20 de septiembre de 2017.
2.- A tal fin, solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso
de realizar, en el uso de las competencias propias, las actividades que se
consideren oportunas, buscando la participación de todos los ciudadanos.
3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas
actividades programe para esta celebración y la incorporación a cuantos actos
y actividades puedan ser apoyados y difundidos en nuestro municipio.
4.- Dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso y del Senado, y a
la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: cinc (5) vots a favor del grup
municipal Partit Popular i Proposta per les Illes, tres (3) vots en contra del grup municipal
MÉS per Inca, i nou (9) vots d’abstenció del grups municipal PSIB-PSOE i Independents
d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la Moció.
13. MOCIONS URGENTS
No se'n formulen.
14. PRECS I PREGUNTES
1. Volen saber quina despesa han tengut els propietaris de les tombes que s'han
reformat en el cementiri. Demana si li poden contestar per escrit si en aquest moment
no tenen les quantitats a mà.
Respon el Sr. García. Manifesta que si no recorda malament, el pressupost inicial era
de 60.000 €, que no recorda en aquests moments la baixa, però d'allò que es va
informar als concessionaris en el moment de la reunió, va ser 60.000 € o el plec
d’adjudicació dividit per nombre de tombes. Creu recordar que sortia 800 i pico euros.
Indica que no ho pot precisar amb exactitud, però aquest és el cost.
2. Volen saber perquè es va anunciar la fira d’emergències en dissabte en lloc de
diumenge. Comenta que no es va reaccionar al programa perquè quan està escrit,
està escrit, però que varen trobar que s'havia reaccionat un poquet tard a la pàgina
web, que sí podia avisar.
La Sra. Sabater respon que va ser una errada de la impremta.
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3. Volen saber per què no participaren els horts urbans a la fira tal i com estava enunciat.
La Sra. Sabater contesta que es aquesta qüestió es va comanar al Sr. García i la
setmana abans els hortolans varen dir que ja eren un poc vellets i que no els anava bé
montar-r'ho. Es dirigeix al Sr. García per si ell vol fer qualque aclariment més.
El Sr. García explica que es va avisar amb temps suficient i quan faltaven quinze dies
o una setmana li varen dir que no es muntava. Assenyala que no té cap dubta que la
Sra. Tarragó té prou informació del motiu pel qual no es va fer, que ell respecta la
decisió que prenen els titulars dels horts de no participar, com no pot ser d’una altra
manera. La intenció era que participassin, i de fet es va du a la Fira de la Terra perquè
ho fessin, però que ells varen decidir no participar. Expressa que la responsabilitat final
de l’organització és seva, però que és molt directa de com s'organitzaba abans,
sempre a través de la gent del Serralt.
La Sra. Tarragó respon que li sembla que era el Sr. Garcia que deia allò de que "no es
feia cap pregunta que no és sàpigues la resposta". Comenta que ara ella està en el
lloc de fer preguntes i sempre pensa que el Sr. García li pot aportar més informació de
la que té.
El Sr. García manifesta que a ell també li va sorprendre, però que si varen prendre
aquesta decisió, doncs presa està. Allò que no va fer va ser moure un dit per obligar a
ningú a muntar això, i li hagués agradat, perquè l’any passat va quedar molt bé.
La Sra. Sabater comenta que l’any passat va quedar molt bonic i que inicialment varen
dir que sí, per això va sortir damunt el programa.
La Sra. Tarragó comenta que és per aquest motiu que li sorprèn que al final no
haguessin sortit.
El Sr. Garcia manifesta que per ventura els haurien d'haver obligat, però que no és el
seu tarannà.
La Sra. Tarragó manifesta que això no, que no s'ha fet mai i que no val la pena
començar.
4. En relació a la tercera fira. Manifesta que, ja fa un grapat d'anys, quan el regidor del
Partit Popular del seu moment, va decidir treure a concurs la tercera fira, els titulars de
l'oposició eren "Inca privatitza la tercera fira". Volen saber si consideren que continuen
privatitzant la tercer fira, o ara que estan governant han canviat el punt de vist i ja no
ho consideren una privatització. Assenyala que tenen l’oportunitat de rectificar el titular
d’aquell any.
La Sra. Sabater afirma que l'any passat ja li va fer aquesta pregunta i que aquest any li
contestarà el mateix. Indica que han fet exactament allò que el Partit Popular feia, però
que ells li diuen treure a concurs.
La Sra. Tarragó repeteix la frase de la Sra. Sabater treure a concurs.
La Sra. Sabater assenyala que han tret a concurs la tercera fira,
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La Sra. Tarragó considera que per tant han rectificat, perquè era el mateix que va fer el
regidor Sr. Pastor.
5. En relació a les Fires i Dijous Bo. Comenta que l'any passat en xerraren i a més a més
varen presentar una moció, a la qual el Sr. García va fer l'aportació que li hagués
agradat que fos per unanimitat. La moció consistia en demanar que les Fires i dijous
Bo fossin Fira d'Interés Turístic. Manifesta que els varen dir que estaven fent feina i
volen saber en quins moments estan i quines passes s'han donat.
Intervé la Sra. Sabater. Afirma que hi estan fent feina, que han fet una consulta en el
Consell de Mallorca, i que han creat ja fa més d'un mes un Consell assessor. Indica
que un dels punts d’aquella moció era crear una comissió i que aquesta ja està creada.
La primera cosa que s'ha de fer és un informe per remetre al Consell assessor de
Cultura Popular. Aleshores depenent d'aquest informe, el Consell de Cultura Popular
dirà si això pot anar cap endavant o no. Estan ara en aquest punt, que s’emeti aquest
informe i a partir d’aquí podran veure cap on van.
La Sra. Tarragó informa que aquella comissió que proposaven a la moció era per
analitzar tots aquells recursos que tenien a la ciutat que fossin susceptibles de
considerar-se també d’interès turístic per ampliar.
La Sra. Sabater respon que sí, però que abans de ser d'interès turístic, ha de ser
d'interès cultural. Per tant, s'ha d'emetre aquest informe al Consell assessor de Cultura
Popular del Consell.
6. Han rebut l'esborrany del reglament del Consell Municipal de l'esport, que ja han llegit i
han analitzat. Voldrien saber si ja tenen el del Consell Municipal de Serveis socials que
tant havien demanat durant la legislatura passada, i que ara que governen veuen que
no l'han constituït i tampoc no en xerren. La Sra. Tarragó comenta que no sap si
pensen que continua sent necessari o ara que governen creuen que no ho és tant.
Respon el Sr. Batle. Indica que s'està fent feina des del departament de Serveis
Socials per dur a terme aquest Consell municipal de Serveis Socials.
7. Voldrien saber si ja han contestat, creu que era al Sr. Duràn, que es queixava que el
procediment per dur a terme el concurs guanyador de la Plaça Mallorca no havia estat
correcte. Demanen si ja han contestat a la seva demanda.
El Sr. Batle respon que li contestaran dilluns a la Comissió d’urbanisme, però
evidentment, s'han fet totes les passes que es varen enunciar per part del lletrat
assessor d'urbanisme.
La Sra. Tarragó manifesta que es referia sobretot, a si se li havia contestat a ell que és
un ciutadà. Creu que és just que si té una sèrie de reclamacions se li contesti, perquè
quan ho va demanar a la comissió d’urbanisme pareixia que no havia pressa i li
preocupa que aquest senyor hagi fet la feina d’estudiar-se el procediment i veure que
hi ha temes que són, segons ell incorrectes, i que com a mínim no li hagin contestat.
Per tant, allò que demana simplement és si se li ha contestat i en cas afirmatiu voldrien
una còpia de la resposta.
8. Assenyala que també li havien demanat la relació de pisos buits que té l'IBAVI a Inca i
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quants propietaris s'han adherit en el programa de vivenda social. Entenen que amb
aquest anunci que s'ha fet, en el futur serà un tema que tendran però molt millorable
perquè tendran a disposició uns 54 pisos, però que a dia d'avui volen saber quins són
els que hi ha a disposició.
El Sr. Batle pensa que li han contestat per escrit a aquesta pregunta, que l'estan fent
des de l'any passat, i que en aquest moment no ho sap exactament, ja que la contesta
que els hi varen passar per escrit era a dia 30 de juny d'aquest any. En aquell
moments hi havia sis pisos buits i d'aquells sis pisos n'hi havia tres que eren de més
de tres habitacions. És a dir, allò que s'ha fet per part de l'IBAVI és donar celeritat a
l’ocupació d'aquesta vivenda social
9. Demanen, quan puguin, la relació de multes i sancions per tirar enderrocs a
l'Ajuntament d'Inca.
10. Volen saber si els pressuposts del 2018 estan ja embastats i si s'aprovaran enguany
dins el període legal, i si seran o no participatius.
El Sr. García respon que tot a la vegada és difícil, però que màxim, màxim, màxim es
passaran d'una setmana, que això li pot garantir.
La Sra. Tarragó demana que en relació a si seran participatius quina és la resposta,
El Sr. García contesta que tot, tot, tot, no pot ser.
La Sra. Tarragó afirma que tot és impossible.
El Sr. Garcia assenyala que per qualque lloc han de coixejar.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-quatre
hores i cinc minuts (00.05 h), de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari
accidental, certific.
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