ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT D’INCA EN DATA 12 DE DESEMBRE DE 2017
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ASSISTENTS
BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. María José Fernández Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sra. Alice Weber
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco Verdejo Pérez
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca
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 13.30 hores del dia
12 de desembre 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.

NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Antelm Ferretjans Llompart

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. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE
Els assistents consideren l'Informe-proposta sobre la celebració urgent del Ple i la
tramitació de la modificació de crèdit 34/2017 amb caràcter urgent, que transcrit
literalment diu:
"Informe-proposta sobre la celebració urgent del Ple i de la tramitació de la modificació de crèdit 34/2017 amb caràcter urgent
De conformitat amb l'establert en la DA 16ª del TRLRHL, figurava al capítol 6 è de l'Estat de
Despeses del Pressupost d'aquest Ajuntament, com a inversió financerament sostenible a
realitzar per aquest Ajuntament la millora d’eficiència energètica del pavelló municipal Mateu Cañellas d'Inca i del Palau Municipal d'Esports.
En data 25 de novembre de 2017 s'ha publicat al BOIB núm. 144 l'acord del Consell
Insular de Mallorca de concessió de subvencions per al foment de l'esport mitjançant
ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca
BDNS:35420.
Mitjançant aquest acord s'ha concedit una subvenció a l'Ajuntament d'Inca per dur a terme
les actuacions consistents en ‘Mesures de millora d'eficiència energètica del pavelló
municipal d'Inca subvencionada amb 81.232,73 euros, i l'actuació consistent en ‘Mesures
de millora d'eficiència energètica del Palau Municipal d'Esports’ subvencionada amb
81.232,73 euros.
La concessió d'aquesta subvenció a l'Ajuntament d'Inca per import de 162.465,46 euros
per dur a terme aquests projectes que ja estaven imputats com a inversions sostenibles
suposarà un sobrant de romanent de tresoreria, per tal cal tramitar una modificació de
crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari finançant amb romanent de tresoreria per a
despeses generals, per finançar altres despeses d'inversió.
És a dir, aquest sobrant es podrà destinar a altres inversions que redundaran en benefici
de tots els ciutadans d'Inca, consistents en ‘Adquisició de lluminàries/projectors per a la
il·luminació de les instal·lacions esportives del poliesportiu Mateu Cañellas (pistes de
tenis, hoquei, multiusos, pista d'atletisme i camp de futbol)’, ‘adquisició de
lluminàries/projectors per a la il·luminació de la piscina municipal coberta d'Inca’, i
‘adquisició de lluminàries/projectors per a la il·luminació de les pistes multiusos situades
junt a la piscina coberta i sobre l'aparcament subterrani situat a l'avinguda del Tren’, així
com la pavimentació de la pista d'atletisme i les dutxes del Poliesportiu.
La tramitació d'aquesta modificació de crèdit s'haurà de tramitar amb caràcter d'urgència
degut a la necessitat que la tramitació dels expedients de contractació corresponent a
aquests projectes es realitzin dins aquest exercici 2017 sense que es pugui demorar la
seva execució a exercicis posteriors per els motius que seguidament exposam.
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L'art. 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de reguladora de bases de règim local, disposa que
que els municipis amb més de 20.000 habitants estan obligats a comptar, entre altres
serveis, amb unes instal·lacions esportives d'ús públic, així com el seu manteniment.
El municipi d'Inca compta amb diferents instal·lacions esportives; no obstant això, i tal com
figura a l'informe del Sr. Jaume Ferrari, enginyer municipal, actualment aquestes
instal·lacions compten amb una il·luminació insuficient, no complint amb els nivells mínims
reglamentaris per poder dur a terme en competicions locals, ni d’entrenament, així com
tampoc són adequades per ús escolar ni recreatiu. Igualment és deficitària la
pavimentació de la pista d'atletisme i la instal·lació de dutxes que suposaran un estalvi
energètic.
Per altra banda, també cal tenir en compte que no hi ha garanties de l'aprovació dels
Pressuposts generals de l'Estat per l'any 2018 amb una certa puntualitat, ni si aquests
autoritzaran inversions sostenibles.
Per tant, consideram que a més de la necessitat per dur a terme aquestes inversions
també està justificat que aquestes inversions es duguin a terme de manera urgent per
poder comptar amb unes instal·lacions esportives adequades i complir així amb allò
disposat a la Llei 7/1985, sense que aquestes actuacions es puguin demorar a exercicis
posteriors.
L'article 33.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques disposa que per raons d'interès públic es podrà acordar
l'aplicació de la tramitació d'urgència, reduint el terminis a la meitat. Com ja ha quedat
acreditat, l'actuació de l'Ajuntament és en bé de l'interès públic de tots els ciutadans
d'Inca, ja que amb aquestes actuacions es vol oferir unes instal·lacions esportives amb les
condicions adequades i a la vegada suposarà un estalvi energètic que redundarà en
benefici del municipi ja que amb aquest estalvi es podran destinar a prestar altres serveis
municipals.
Per tot això exposat, queda justificat la necessitat de procedir a tramitar d’urgència la
modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari finançant amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, i en conseqüència es proposa la celebració d'aquest
Ple extraordinari i urgent, amb efectes que aquesta modificació pugui ser aprovada
definitivament abans de dia 31 de desembre de 2017, i així es pugui iniciar la tramitació
dels corresponents expedients de contractació dins l'exercici 2017 i executar les
inversions sense tenir que esperar l’aprovació dels pressupost estatals de l’any 2018."
Seguidament se sotmet a votació la ratificació de la urgència del Ple i n'esdevé el següent
resultat: unanimitat (14).
2. PROPOSTA DE LA BATLIA PER INCORPORAR PART DEL SUPERÀVIT DE L'ANY
2017 MITJANÇANT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 34/2017
Els assistents consideren la Proposta de la Batlia per incorporar part del superàvit de l'any
2017 mitjançant modificació de crèdit 34/2017, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE BATLIA AMB REFERÈNCIA A LA INCORPORACIÓ DE PART DEL
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SUPERÀVIT DE L'ANY 2016 MITJANÇANT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 34/2017
Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 11 de desembre de 2017, s'ha
incoat expedient de modificació del pressupost mitjançant la modalitat de crèdits
extraordinaris finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016._
Vists els informes de l'enginyer municipal i de la tècnica d'Administració general que
motiven l'interès públic i la tramitació d’urgència d'aquest expedient i per tant reduint els
terminis d’exposició pública a la meitat.
Vistos els informes emesos per l'interventor municipal sobre el procediment, i sobre la
possibilitat d'utilització de l'esmentat romanent de Tresoreria per a despeses generals, que
consten a l'expedient.
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves
competències exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als
quals no existeixen o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no
poden demorar-se fins l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i
activitats que presta l'Ajuntament.
Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, que compleix els requisits previstos a l'article 32, disposició addicional sisena de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) (prorrogada per a l'exercici 2016 per la LPGE 2016) i disposició addicional
setzena 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).
Considerant el que preveu l'article 177 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
l'esmentat article 36.1-c) 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.
Vista la proposta de modificació de crèdit 34/2017 per incorporar part del superàvit de
l'exercici 2016.
Aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament d’Inca en ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 34/2017 de modificació de crèdits mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, el
resum de la qual és el següent:
1. Millora eficiència energètica instal·lacions esportives
Altes en aplicacions de Despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

000.933.62213

Gestió patrimoni. Millora
d’eficiència energètica
instal·lacions esportives.

-

Import de
modificació
(€)
162.000,00

Crèdit
definitiu (€)
162.000,00
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TOTAL

162.000,00

162.000,00

Altes en el Pressupost d'Ingressos
Partida

Descripció

87000

Romanent de
tresoreria despeses
generals

TOTAL

Crèdit inicial

Import de
modificació (€)
162.000,00

Crèdit definitiu
(€)
162.000,00

162.000,00

162.000,00

SEGON. Declarar la tramitació d'urgència del procediment d’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits amb la modalitat de crèdits extraordinaris finançat amb romanent de
tresoreria per a despeses generals i per tant reduir els terminis d'exposició pública a la
meitat.
TERCER. Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres
mitjans per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el Romanent líquid de
Tresoreria per a despeses generals per l'import de la modificació.
QUART. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de vuit 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.
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
provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
CINQUÈ. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i
impugnació jurisdiccional.
SISÈ. 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.""_
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals se sotmet a votació la
Proposta de la Batlia i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i PI-Proposta per les Illes,
i una (1) abstenció del grup municipal Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per incorporar part
del superàvit de l'any 2017 mitjançant modificació de crèdit 34/2017.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les tretze hores
cinquanta-cinc minuts (13.55 h), de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari
accidental, certific.
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