
 

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT
D’INCA EN DATA 31 DE GENER DE 2014

ÍNDEX

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 23 I 27 DE
DESEMBRE DE 2013......................................................................................................... 4

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.306 AL 1.366 DE
2013 I DEL NÚM. 1 AL 54 DE 2014.................................................................................... 4

3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER A LA PRÒRROGA
DEL CONVENI DE GESTIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA PER A LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE PAPER-CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS.................................................... 4

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER DENUNCIAR EL CONVENI
AMB SERVEIS  FERROVIARIS DE MALLORCA I  EL CONSORCI  DE TRANSPORTS
PER  RECUPERAR  L’APARCAMENT  DE  LA  PLAÇA  D’ANTONI  MATEU  I  L’ANTIC
MAGATZEM ........................................................................................................................5

5 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE A FAVOR DELS DRETS SEXUALS I
REPRODUCTIUS................................................................................................................7

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA RELATIVA AL DRET DE LES
DONES A DECIDIR SOBRE EL SEU PROPI COS...........................................................11

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA EL DRET A LA SANITAT
PÚBLICA ESPANYOLA A LES PERSONES FORA DE L’ESTAT...................................... 11

8. MOCIONS URGENTS. 
A.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  MÉS  PER  INCA  CONTRA  LES
PROSPECCIONS PETROLIERES A LA COSTA BALEAR.....................................13
B.  PROPOSTA DE  BATLIA PER  RESOLDRE  I  DEIXAR  SENSE  EFECTE  EL
CONVENI RELATIU A L’EDIFICI  DE L’ANTIC MAGATZEM I  APROVACIÓ DEL
NOU  CONVENI  A  SIGNAR  ENTRE  L’AJUNTAMENT  D’INCA  I  SERVEIS
FERROVIARIS DE MALLORCA........................................................................... 14

9. PRECS I PREGUNTES
A. PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE....... 16
B. PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS
D’INCA.................................................................................................................... 23
C. PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA... 28

1



PRESIDENT
Sr. Rafel Torres Gómez 

REGIDORS
Sr. Felip Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sra. Catalina Coll Puigserver
Sr. Andreu Gili Vizcaíno
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sr. José Pastor Espada
Sra. Maria Payeras Crespí
Sr. David Devis Ferrer
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sra. María José Fernández Molina
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell 
Sra. Margalida Llobera Serra 
Sra. María del Carmen Oses Ramos
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Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Andreu Caballero Romero

SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA MUNICIPAL
Sra. Francisca Martorell Pujadas

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori 

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears),  a  les deu hores  del  dia  31 de
gener de 2014, 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. Rafel Torres Gómez, i
amb  l’assistència  dels  regidors  Sr.  Felip
Jerez  Montes,  Sra.  Rosa  Maria  Tarragó
Llobera,  Sra.  Margalida  Horrach  Beltran,
Sr.  Antonio  Jesús  Aguilar  Chicón,  Sra.
Catalina  Coll  Puigserver,  Sr.  Andreu  Gili
Vizcaíno,  Sra.  Magdalena  Cantarellas
Llompart,  Sr.  José  Pastor  Espada,  Sra.
Maria  Payeras  Crespí,  Sr.  David  Devis
Ferrer, Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua,
Sr. Virgili Moreno Sarrió, Sra. María José
Fernández  Molina,  Sra.  Antònia  Maria
Sabater Martorell, Sra. Margalida Llobera
Serra,  Sra.  María  del  Carmen  Oses
Ramos,  Sr.  Àngel  García  Bonafè,  Sra.
Maria Francisca Barceló Truyol, Sr. Antoni
Rodríguez  Mir  i  Sr.  Andreu  Caballero
Romero.

Actua  com  a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen  la  interventora
municipal  Sra.  Francisca  Martorell
Pujadas i el tresorer municipal Sr. Miquel
Batle Vallori.
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 23 I 27 DE
DESEMBRE DE 2013

El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les esmentades
actes.

Atès que cap dels presents hi té res a manifestar, acorden aprovar les actes de les sessions
anteriors per unanimitat dels presents.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.306 AL 1.366 DE
2013 I DEL NÚM. 1 AL 54 DE 2014

Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.306 al 1366 de 2013 i del
núm. 1 al 54 de 2014.

El  Sr.  Ramis  destaca  entre  els  decrets  signats  aquest  mes  els  que  fan  referència  a
responsabilitat patrimonial.

Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.

3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER A LA PRÒRROGA
DEL CONVENI DE GESTIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA PER A LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE PAPER-CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la pròrroga
del conveni de gestió amb el Consell de Mallorca per a la recollida selectiva de paper-cartró,
vidre i envasos de data 20 de gener de 2014, i que transcrit textualment diu:

“En data 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord d’aprovar
el Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca per un
període de 10 anys per  tal  que el  Consell  de Mallorca dugués a terme la  gestió  de la
recollida selectiva de residus de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers.

En data 26 d’abril  de 2002 el  Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar aprovar  l’esmentat
conveni.

El punt sisè d’aquest Conveni  exposava que tenia una vigència inicial  fins a l’any 2011
sense perjudici de la pròrroga expressa, que s’havia de comunicar dos mesos abans de la
seva finalització.

El  Ple de l’Ajuntament  en data  2 de setembre de 2011 va acordar  aprovar  la  pròrroga
d’aquest conveni fins al 30 de maig de 2012. Posteriorment en data 30 de març de 2012 el
Ple municipal va acordar una nova pròrroga fins al dia 30 de maig de 2014.

Vist l’informe emès per l’enginyer municipal sobre la despesa aproximada que hauria de fer
l’Ajuntament per dur a terme aquesta recollida selectiva sobre la base de l’estudi econòmic
de l’empresa concessionària municipal de la recollida de residus, es considera beneficiós
per als interessos municipals, en termes d’abaratiment de costos, mantenir aquesta pròrroga
fins que resti definit el nou model de recollida selectiva de paper-cartró, vidre i envasos, a la
vista de la Comissió Informativa d’Hisenda a la seva sessió de dia 2 de gener 2014 va
acordar  elevar  a  la  consideració  del  Ple  de  l’Ajuntament  les  següents  PROPOSTES



D’ACORD:

1.- ACORDAR la pròrroga del Conveni d‘encàrrec de gestió entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Inca per tal que la institució insular dugui a terme la gestió de la recollida
selectiva de residus de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos fins al dia 30 de maig
de 2016.

2.- SOL·LICITAR al Consell  de Mallorca que aprovi la corresponent addenda al Conveni
d’encàrrec de gestió, amb l’objecte de prorrogar el conveni fins al 30 de maig de 2016.

3.- NOTIFICAR el present acord al Consell de Mallorca als efectes de formalitzar la petició
de pròrroga.”

Intervé  la  Sra.  Tarragó,  ponent  de  la  Moció,  i  seguidament  intervenen  els  regidors  en
representació de la resta de grups municipals.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme  i n’esdevé el següent resultat: onze
(11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i onze (10) abstencions dels grups
municipals del PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el  Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per a la pròrroga del conveni de gestió amb el Consell de Mallorca per a la
recollida selectiva de paper-cartró, vidre i envasos.

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER DENUNCIAR EL CONVENI
AMB SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA I EL CONSORCI DE TRANSPORTS PER
RECUPERAR L’APARCAMENT DE LA PLAÇA D’ANTONI MATEU I L’ANTIC MAGATZEM

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

Els  reunits  consideren  la  Moció  del  grup  municipal  de  MÉS per  Inca  per  denunciar  el
conveni  amb Serveis  Ferroviaris  de  Mallorca  i  el  Consorci  de  Transports  per  recuperar
l’aparcament de la plaça d’Antoni Mateu i l’antic magatzem, de data 10 de gener de 2014, i
que transcrita textualment diu:

“El 5 de febrer del 2004, l'Ajuntament d'Inca i Serveis Ferroviaris de Mallorca signaren un
conveni de col·laboració pel qual SFM es comprometia a construir un aparcament soterrani
a la plaça d’Antoni Mateu, a explotar-lo durant un període de 35 anys i a responsabilitzar-se
del seu manteniment íntegre durant tot aquest temps d'explotació. Durant tot el termini de
vigència de la cessió del pàrquing, SFM havia de fer-se càrrec d'aquelles inversions que
fossin necessàries per mantenir el pàrquing en perfecte estat de conservació i funcionament
fins a la seva entrega a l'Ajuntament. Però, l'1 de desembre del 2010, Serveis Ferroviaris de
Mallorca va procedir al  tancament de l'aparcament de la plaça d’Antoni Mateu d'Inca de
manera unilateral, i incomplí el conveni entre les dues administracions.

Per altra banda, el 29 de març de 2010 es posà en funcionament un centre d'informació a
l'edifici  de l'antic magatzem del  tren d'Inca. La posada en marxa d'aquest servei va ser
possible gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Inca i el  Consorci  de
Transports de Mallorca, mitjançant el  qual l'Ajuntament cedia durant 10 anys l'edifici  i  el



CTM, entre d'altres obligacions, proporcionaria informació turística del municipi, destinant un
monitor  per  a  la  realització  d'aquesta  funció.  L'1  de  gener  de  2012,  CTM  va  tancar
unilateralment l'oficina d'informació, incomplint el conveni signat amb l'Ajuntament d'Inca.

Encara més, el dia 5 de novembre del 2012, Serveis Ferroviaris de Mallorca va tancar el
baixador  del  tren  situat  al  costat  de  la  barriada  de  Crist  Rei  sense  donar  cap  tipus
d'explicació.  El  28  de  desembre  del  2012,  el  Ple  de  l'Ajuntament  d'Inca  aprovà  per
unanimitat una moció en la qual reclamava al Govern de les Illes Balears la reobertura del
baixador de Crist Rei. Recentment, SFM ha anunciat que no fa comptes reobrir el baixador
de Crist Rei.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta els següents 

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Inca denuncia el conveni signat amb Serveis Ferroviaris de Mallorca
i farà totes les passes necessàries per recuperar la propietat i l'ús de l'aparcament de la
plaça d’Antoni Mateu.

Segon.- L’Ajuntament d'Inca denuncia el conveni amb el Consorci de Transports de Mallorca
i farà totes les passes necessàries per recuperar la propietat i l'ús de l'antic magatzem del
tren.

Tercer.- L'Ajuntament  d'Inca  insta  Serveis  Ferroviaris  de  Mallorca  a  obrir  de  manera
immediata el baixador de Crist Rei.

Quart.-  L'Ajuntament  d'Inca  no  signarà  cap  conveni  amb  SFM  sobre  la  cessió  o  l'ús
d'immobles de titularitat municipal mentre el baixador de Crist Rei romangui tancat.

Cinquè.- L'Ajuntament d'Inca traslladarà aquests acords a Serveis Ferroviaris de Mallorca, al
Consorci de Transports de Mallorca i a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.”

Intervé el Sr. Caballero, ponent de la Moció, manifesta la seva sorpresa davant el fet que
l’equip de govern presenti avui mateix i per urgència una proposta de conveni amb SFM,
quan ja hi havia presentada aquesta moció. Per això agrairia que el Sr. Batle deixàs damunt
la taula dita proposta i que es pogués parlar d’aquest tema per arribar a una proposta que
sigui més beneficiosa per als interessos municipals. Comenta que, si el Sr. Batle hi està
d’acord, es poden deixar les dues propostes sobre la taula.

El Sr. Batle respon que no pot acceptar la petició del Sr. Caballero perquè fa mesos que
estan mantenint negociacions per dur a terme aquest conveni, i fins i tot ja tenen la data per
a la seva signatura. Però, no obstant això i per indicacions del Sr. Secretari, comenta que
abans de signar el conveni s’ha d’elevar la seva aprovació al Ple. Aclareix que el marc del
termes polítics ja estava establert i que estaven pendents de la redacció del conveni des
d’un punt de vista tècnic. Afirma que la seva presentació avui ha estat una coincidència.

El Sr. Caballero entén que, si fa mesos que estan mantenint conversacions, a ells també
podrien haver-los parlat d’aquest tema en lloc de presentar-lo per urgència. A més, recorda
que fa mesos que des del grup municipal de MÉS per Inca demanen setmana rere setmana
a la Comissió Informativa d’Hisenda si hi ha alguna novetat al respecte.



El  Sr.  Batle  respon que no té  cap inconvenient  a  dur  la  seva proposta al  Ple  del  mes
següent,  però diu que la  Moció del  grup municipal  de MÉS per Inca mescla conceptes
diferents, tots relatius al tren, però tracta de diferents convenis i circumstàncies. Avança que,
a pesar que en parlin tot el mes, hi haurà coses de la Moció amb les quals ell no estarà
d’acord,  igual  que  el  Sr.  Caballero  podrà  no  estar  d’acord  amb  la  seva.  Anuncia  que
postergaran la signatura del conveni.

El Sr. Caballero contesta que ells varen dur la seva proposta l’any 2012 i l’equip de govern a
l’any 2014, per tant fa mesos que no ha resolt el problema, tot i haver una moció aprovada
per unanimitat ha estat l’equip de govern i no els regidors del grup municipal de MÉS per
Inca. Per altra banda, indica que a les dues propostes es parlen dels aparcaments de la
plaça d’Antoni Mateu, l’antic magatzem del tren, i allò únic amb el qual no coincideixen és
que a la Moció del grup municipal de MÉS per Inca reclamen que s’obri el baixador de Crist
Rei, respecte al qual recorda que el Sr. Batle sempre s’ha manifestat a favor.

El Sr. Batle respon que hi segueix estant d’acord. 

Vist que ambdós grups han arribat a un acord per retirar els punts, es deixen damunt la
taula els dos punts, la Moció del grup municipal de MÉS per Inca per denunciar el conveni
amb Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports per recuperar l’aparcament
de la plaça d’Antoni Mateu i l’antic magatzem, i la Proposta de Batlia per resoldre i deixar
sense efecte el conveni relatiu a l’edifici de l’antic magatzem i aprovació del nou conveni a
signar entre l’Ajuntament d’Inca i Serveis Ferroviaris de Mallorca.

El Sr. García demana la paraula.

El Sr. Batle comenta que, si el ponent retira el punt, no hi ha debat; no obstant això, si el Sr.
García vol fer algun comentari al respecte, li donarà un torn de gràcia.

El Sr. García vol que es compleixi el reglament i expressa que, si no li toca parlar, no ho
farà.

Finalment, i vist que no hi ha acord entre el Sr. García i el Sr. Batle, el Sr. Batle decideix
passar a debatre del següent punt de l’ordre del dia. 

El Sr. Batle s’absenta de la sala de plens i passa a presidir la sessió plenària el Sr. Jerez. 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE A FAVOR DELS DRETS SEXUALS I
REPRODUCTIUS

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal PSIB-PSOE a favor dels drets sexuals i
reproductius, de data 15 de gener de 2014, i que transcrita textualment diu:

“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a l’art.
97  del  Reglament  d’organització  i  funcionament  de  les  entitats  locals  i  del  Reglament
orgànic  de  l’Ajuntament  d’Inca,  formula  la  següent  proposició  a  FAVOR  DELS DRETS
SEXUALS I REPRODUCTIUS



EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dret de totes les parelles i individus a decidir de manera lliure i responsable el nombre i
espaiament dels seus fills i a disposar de la informació, l'educació i els mitjans per a això,
així com a aconseguir el nivell més elevat de salut sexual i reproductiva ja es va tractar a
l'Organització Mundial  de la Salut, que va instar amb urgència a promoure a tot el  món
l'avortament legal  i  segur  com un dels  seus drets reproductius i  dret  fonamental  de les
dones, independentment d'on visquin. 47000 dones moren cada any com a conseqüència
d’avortaments insegurs.

El Consell d’Europa a la seva resolució 1607 d’abril de 2008 estableix l’avortament com un
dret de les dones i convida els membres de la UE a despenalitzar aquesta pràctica, allà on
sigui delicte, garantir-ne l’accés d’una manera segura i aixecar les restriccions existents. 

L’any 2010 Espanya legisla una llei de terminis que respecta el dret a una maternitat lliure,
respectant  la  llibertat  de  les  dones  a  la  interrupció  voluntària  de  l'embaràs  (IVE)  en
consonància amb les legislacions del nostre entorn europeu. La Llei de 2010 és a més una
llei que garanteix la necessària informació de les dones i obliga a un període de reflexió
abans  que  puguin  sotmetre's  a  una  interrupció  voluntària  de  l'embaràs:  les  dones  són
informades de totes les prestacions, ajudes i drets que els corresponen si desitgen continuar
amb l'embaràs, així com de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials derivades
de  la  prossecució  de  l'embaràs  o  de  la  seva  interrupció,  i  de  la  possibilitat  de  rebre
assessorament abans i després de la intervenció. 

L’evidència  comparada  ens  mostra  que  els  països  amb  menors  índexs  d'avortaments,
Alemanya, Bèlgica i Holanda, són també els que tenen una legislació més permissiva. Els
seus  plans  d'estudi  inclouen  l'assignatura  d'educació  sexual.  Les  lleis  restrictives
d’avortament  no  redueixen  el  nombre  d’interrupcions  voluntàries  de  l’embaràs,  només
incrementen el nombre de dones mortes que avorten en la clandestinitat i en condicions
insalubres. 

Davant l’anunci del Govern d’Espanya de derogar l’actual Llei  orgànica 2/2010, de salut
sexual  i  reproductiva,  i  de la interrupció voluntària  de l’embaràs,  apel·lem als  valors de
llibertat i d’igualtat recollits a la Constitució espanyola i a la llibertat de decidir de les dones
en relació amb els seus drets sexuals i reproductius. Retallar en aquests drets significaria
tutelar les dones només pel senzill  fet de ser dones. Sense llibertat per decidir no hi ha
igualtat. Sense igualtat no hi ha democràcia. 

Amb l'Avantprojecte aprovat pel Govern se suprimeix el dret de les dones a interrompre el
seu embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte despenalitzat
només en els supòsits de violació i ‘greu perill per a la vida o la salut’ de la dona, privant
aquesta del seu dret a decidir sobre la seva maternitat. 

Se suprimeix també, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles
amb la vida, que havia justificat la interrupció de l'embaràs des dels anys vuitanta del segle
passat.

Aquesta norma no només suposarà una greu reculada de més de trenta anys per a la
legislació espanyola en aquest àmbit,  i  l'incompliment de compromisos internacionals en
matèria de drets sexuals i reproductius i de llibertat de les dones a decidir sobre la seva
maternitat, sinó que situaria Espanya com una excepció en tot Europa, on en els últims anys



cap país havia legislat cap enrere en aquesta matèria, mentre que les dones espanyoles
sofriran  aquesta  reculada  després  d'haver  comptat  amb  una  de  les  legislacions  més
avançades, més segures, amb majors efectes en la prevenció d'embarassos no desitjats i
que havia aconseguit reduir el nombre d'avortaments en l'últim any.

Aquesta  normativa  ha  provocat  un  enorme  rebuig  social  de  la  ciutadania  espanyola  i
europea,  de  les  organitzacions  socials,  professionals  i  feministes,  i  a  més  ha  motivat
l'aparició de declaracions de membres del seu propi partit, incloses les d'algunes dones que
ocupen càrrecs públics, discrepant del seu contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de
comunicació a l'estranger, on només ha collit la felicitació de formacions polítiques d'extrema
dreta d'altres països.

Per tot  l’exposat,  el  Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la següent
PROPOSICIÓ: 

1. L'Ajuntament d’Inca insta el Govern d'Espanya a retirar immediatament i no continuar la
tramitació de l'Avantprojecte de Llei orgànica pel qual pretén revisar la legislació vigent a
Espanya sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs.

2.  L'Ajuntament  d’Inca acorda  promoure  un  pacte  local  a  favor  dels  drets  sexuals  i
reproductius i de la interrupció voluntària de l’embaràs que:

Parteixi del reconeixement del respecte als drets sexuals i reproductius de les dones com a
drets humans. 

Impulsi  mesures d’educació  sexual  i  planificació  familiar  per  tal  que totes  les  persones
puguin conèixer i  gaudir  plenament la  seva sexualitat,  evitant  embarassos no desitjats  i
coneixent les mesures per evitar les malalties de transmissió sexual, especialment entre la
població adolescent. 

Impulsi les consultes específiques pels joves dins l’àmbit sanitari, per tal que aquests puguin
consultar lliurement tots els seus dubtes en temes de sexualitat. 

Faciliti l’administració dels mètodes anticonceptius més adients, incloent la píndola del dia
després si és necessària, garantint la intimitat i la confidencialitat, dins el sistema públic de
salut.
Garanteixi  la interrupció voluntària de l’embaràs dins del marc de la llei  de terminis que
suposa  la  Llei  2/2010,  de  salut  sexual  i  reproductiva,  i  de  la  interrupció  voluntària  de
l’embaràs en el sistema públic de salut, garantint la intimitat i la confidencialitat.

3.- Transmetre el present acord al Govern central, FEMP, Congrés de Diputats i Parlament
Balear.”

Intervé la Sra.  Sabater,  ponent  de la Moció.  Abans de procedir  a llegir-la fa  la següent
reflexió: no creu que hi hagi ningú que estigui a favor de l’avortament i dit això vol aclarir que
el que defensen és el dret a decidir lliurement. Pel que fa als punts d’acord, fa una esmena
al  punt  segon consistent  a  eliminar  la  part  explicativa;  la  seva redacció  quedaria  de  la
següent manera: “2. L'Ajuntament d’Inca acorda promoure un pacte local a favor dels drets
sexuals i reproductius, i de la interrupció voluntària de l’embaràs.”



Seguidament el Sr. Caballero proposa que, vist que el punt següent de l’ordre del dia és la
“Moció del grup municipal de MÉS per Inca relativa al dret de les dones a decidir sobre el
seu propi cos”, es faci un text únic o almanco que es faci el debat conjunt de les dues
mocions. 

Intervé el Sr. Jerez i demana que en primer lloc els ponents cerquin un consens amb els
punts d’acord.

La Sra. Sabater respon que part seva no hi ha inconvenient que quedin els punts d’acord de
la Moció del grup municipal de MÉS per Inca.

Atès que cap dels presents hi té res a objectar, s’acorda el debat conjunt de la Moció del
grup municipal del PSIB-PSOE a favor dels drets sexuals i reproductius, i la  MOCIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA RELATIVA AL DRET DE LES DONES A DECIDIR
SOBRE EL SEU PROPI COS de data 15 de gener de 2014; del següent contingut literal: “El
passat 20 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar l'avantprojecte de reforma de la
llei  de  l'avortament.  Aquesta  nova  regulació  torna  a  una  situació  més  restrictiva  que
l'aconseguida  amb  la  despenalització  parcial  del  1985.  En  aquest  sentit,  cal  posar  de
manifest que la vigent Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de
la interrupció voluntària de l’embaràs respon més adequadament a la realitat de la nostra
societat, i respecta el dret a la maternitat lliure i responsable.

Aquesta  modificació  de  la  Llei  de  l'avortament  que  promou  el  Ministeri  de  Justícia  és
retrògrada en tant que considera que les dones no tenen dret a decidir sobre el seu propi
cos i que sempre han de ser tutelades. De fet, amb aquesta nova legislació, l'Estat espanyol
torna a ser a la cua d'Europa en el reconeixement dels Drets Sexuals i Reproductius. 

Així, a partir d'aquesta reforma, l'avortament només serà possible en dos casos: si es tracta
d'una violació o si l'embaràs suposa un perill per a la salut física i psíquica de la dona. En
aquest  sentit,  la  presència  de  malformacions fetals  no  serà  motiu  d'avortament,  només
l'efecte psicològic que suposin en l'embarassada.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta el següent 

ACORD

Primer.-  L'Ajuntament  d'Inca  insta  el  Govern  de  l'Estat  a  retirar  de  manera  immediata
l’avantprojecte de la Llei de protecció de la vida del concebut i l'emplaça a estudiar altres
alternatives que respectin el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos.

Segon.- L’Ajuntament d'Inca traslladarà aquests acords al Ministeri de Justícia del Govern 
de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat i del Parlament de 
les Illes Balears.”

Seguidament intervenen els regidors en representació del diferents grups municipals.

Els ponents de les mocions acorden la votació conjunta d’ambdues mocions amb l’esmena
consistent  a  fer  un  text  únic,  on  la  part  expositiva  serà  la  corresponent  a  la  Moció
presentada pel  grup municipal  del  PSIB-PSOE i  la  part  dispositiva  contendrà  els  punts



d’acord de la Moció presentada pel grup municipal de MÉS per Inca.

El Sr. Batle s’incorpora a la sessió plenària i passa a presidir-la.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals es passa a votar
l’esmena acordada i n’esdevé el següent resultat: vuit (8) vots a favor del grup municipal del
PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i tretze (13) abstencions del grup municipal del Partit Popular i
els Independents d'Inca. 

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: vuit (8)
vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE i MÉS per Inca, onze (11) vots en contra del
grup  municipal  del  Partit  Popular  i  dues  (2)  abstencions  del  grup  municipal  dels
Independents d'Inca. 

Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la moció conjunta dels grups municipals
dels PSIB-PSOE i Més per Inca.

6.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA RELATIVA AL DRET DE LES
DONES A DECIDIR SOBRE EL SEU PROPI COS

Aquesta  moció  s’ha  debatut  i  votat  conjuntament  amb  la  Moció  del  grup  municipal
PSIB-PSOE a favor dels drets sexuals i reproductius, que figura en el punt 5 de l’ordre del
dia.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA AL DRET A LA SANITAT
PÚBLICA ESPANYOLA A LES PERSONES FORA DE L’ESTAT

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

Els  reunits  consideren la  Moció del  grup municipal  del  PSIB-PSOE relativa al  dret  a  la
sanitat pública espanyola a les persones fora de l’Estat, de data 24 de gener de 2014 i que
transcrita textualment diu:

“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a l’art.
97  del  Reglament  d’organització  i  funcionament  de  les  entitats  locals  i  del  Reglament
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició: el dret a la sanitat pública
espanyola a les persones fora de l’Estat 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tal com apareix publicat oficialment al BOE a data de 26 de desembre del 2013, dins de la
Llei  22/2013,  de  pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014,  el  Partit Popular ha
inclòs  una  esmena que  estableix  que  les persones aturades sense  dret  a prestació ni
subsidi d'atur perdran el dret a la sanitat pública espanyola si estan 3 mesos fora de l'Estat
espanyol. 

Un cop tornin al país estaran exclosos del sistema sanitari fins que aconsegueixin un nou
contracte de treball, ja que, un cop passats 90 dies des de la marxa, seran considerats com
a no residents i no tindran dret a ser atesos en els hospitals del país. 



Després d'aquestes esmenes, aprovades amb la majoria absoluta del PP, es donaran de
baixa de la Seguretat Social centenars de milers d'emigrants espanyols que han sortit del
país per trobar una feina a l'estranger forçats pels alts nivells d'atur.

Tenint  en compte la  dinàmica d'emigració a  altres  països que  s’està produint des  del
començament de la crisi i especialment en els últims dos anys, el nombre de nous exclosos
de la Seguretat Social podria ser de gran magnitud.

Han hagut de deixar famílies i amics per poder buscar un futur o almenys un treball temporal
en un país estranger. Aquesta mesura suposa un doble càstig als aturats, perquè no sols
se’ls obliga a sortir del país perquè no hi ha feina, sinó que a més se’ls castiga llevant-los la
sanitat.

Per altra banda, hem de tenir en compte que no tots els emigrants van a treballar, n’hi han
que van a estudiar, becats o no. A partir d’ara, seran els pares qui hauran de pagar una
mútua. A quin tipus d’estalvi condueix aquesta mesura? A cap. És una mesura ideològica.

Segons  Amnistia  Internacional,  Espanya  viola  el  dret  a  la  salut  dels  immigrants  sense
papers.  Així  mateix  el  decret  del  Govern  balear  restringint  l'accés  a  la  sanitat  de  les
persones en situació irregular infringeix un dret internacional on l’aplicació de la reforma de
Mato ha estat especialment greu a la nostra ciutat, on ja ha mort una persona. Amb aquesta
altre mesura es deixa els ciutadans amb més necessitat en una indefensió absoluta.

Per tot  l’exposat,  el  Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la següent
PROPOSICIÓ: 

- L’Ajuntament d’Inca insta el Govern que la nostra comunitat no deixi de considerar l'atenció
sanitària com un dret universal.

- Que l’Ajuntament d’Inca reclami al Govern central que no apliqui l’eliminació de la sanitat
als aturats i les aturades, als estudiants ni a les persones que es veuen obligades a emigrar
fora de l’Estat.

-  Que,  en  la  mesura  de  les  competències  autonòmiques,  que  el  Govern  balear  es
comprometi a garantir l’atenció sanitària a tots els desocupats de les Illes Balears que hagin
perdut la prestació per desocupació i a les persones que es vegin obligades a cercar feina
en altres països per un termini superior als tres mesos. 

- L’Ajuntament d’Inca acorda transmetre el  present acord al  Govern central,  Congrés de
Diputats i Parlament Balear.”

Intervé  la  Sra.  Llobera,  que  defensa  la  Moció  com  a  ponent  del  grup  municipal  de
PSIB-PSOE. Després d’haver mantingut anteriorment una conversa amb al Sr. Gili respecte
a la Moció objecte de debat, proposa una esmena pel que fa als punts d’acord, consistent
en l’eliminació d’un dels punts; la resta quedarien amb la següent redacció:

“1.-  L’Ajuntament  d’Inca insta el  Govern que la  nostra comunitat  no deixi  de considerar
l'atenció sanitària com un dret universal. 

2.- Que l’Ajuntament d’Inca reclama al Govern central i autonòmic que no elimini sinó que
millori la cobertura sanitària de tots els ciutadans que per motiu de feina o estudis entre



altres es troben en la necessitat de desplaçar-se fora d’Espanya per un termini superior a
tres mesos dins el marc de la legislació.

3.- L’Ajuntament d’Inca acorda transmetre el present acord al Govern central, el Congrés de
Diputats i el Parlament Balear.”

Seguidament intervenen els regidors en representació del diferents grups municipals.

El Sr. Batle comenta que efectivament hi ha hagut un acord previ dels partits majoritaris
estatals i nacionals. Demana l’eliminació del paràgraf tercer de l’exposició de motius, ja que
entén que allò important són els punts d’acord.

El Sr. Caballero considera que en lloc de Govern central s’hauria d’anomenar com a Govern
de l’Estat.

Abans que els regidors manifestin el sentit del seu vot, el Sr. Rodríguez demana que es
votin per separat les esmenes, però, vist que s’ha arribat a un consens, el  grup ponent
considera que s’ha de respectar. 

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passen a
votar conjuntament l’esmenes, que consisteixen en la nova redacció dels punts d’acord tal
com ha exposat  la  Sra.  Llobera,  ponent  de la Moció:  l’eliminació del  tercer paràgraf  de
l’exposició de motius proposada pel Sr. Batle i la substitució de nomenclatura de Govern
central per Govern de l’Estat proposada pel Sr. Caballero, i n’esdevé el següent resultat:
disset (17) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i del PSIB-PSOE i quatre (4)
abstencions dels grups municipals dels Independents d’Inca i de Més per Inca.

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Moció  del  grup  municipal  del
PSIB-PSOE relativa el dret a la sanitat pública espanyola a les persones fora de l’estat.

8. MOCIONS URGENTS

A. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA CONTRA LES PROSPECCIONS
PETROLIERES A LA COSTA BALEAR

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal de MÉS per Inca contra les prospeccions
petrolieres a la costa balear, de data 29 de gener de 2014, i que transcrita textualment diu:

“El 23 de desembre de 2010, el Govern espanyol va aprovar 5 projectes per dur a terme
prospeccions petrolíferes entre el Golf de València i Eivissa que afectaran una superfície
total de 396.900 ha. El 24 de desembre del 2013, l'Àrea d'Indústria i Energia de la delegació
del Govern de l'Estat sotmetia a exposició pública l'Estudi d'Impacte Ambiental del projecte
de la petroliera Cairn Energy, a través de la seva filial Capricorn Spai Limited, denominat
‘Campanya  d'Adquisició  Sísmica  3D  en  el  permisos  B,  G,  AM-1  i  AM-2  en  el  Golf  de



València’.

Aquesta campanya ‘d'adquisició sísmica’ o ‘sondejos acústics’ té com a objectiu elaborar un
mapa  del  subsòl  marí  amb  el  qual  detectar  formacions  geològiques  susceptibles
d'emmagatzemar  hidrocarburs,  per  procedir  a  continuació  a  la  seva  perforació  i,  de
trobar-s'hi petroli, per continuar amb l'explotació comercial del jaciment.

Qualsevol d'aquestes tres fases podria tenir greus impactes sobre el medi ambient i sobre
l'economia de les Illes Balears i  del País Valencià, per la qual cosa algunes institucions
públiques de les Illes Balears ja han expressat de forma clara el seu total desacord i rebuig
als  sondejos  sísmics  i  a  les  prospeccions  per a  trobar  gas  i  petroli  a  la  mediterrània
occidental

Així mateix, existeix un ampli acord entre les formacions polítiques i la societat civil sobre els
efectes negatius que aquestes actuacions provocarien en sectors econòmics com el turístic
o el pesquer, així com per al conjunt de la població de les Illes.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta els següents 

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a paralitzar de forma immediata tant
l'autorització com l'execució de qualsevol prospecció petroliera a la Mediterrània, i rebutja la
seva intenció de donar tràmit a nous projectes.

Segon.- L’Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a respectar els acords del Parlament,
consells i ajuntaments de les Illes Balears en els quals es demana la paralització  immediata
de les prospeccions petrolieres a la Mediterrània, i a no prendre cap acord en aquest sentit
sense el coneixement i l'aprovació de les institucions balears.”

Intervé  el  Sr.  Caballero,  ponent  de  la  Moció,  i  seguidament  intervenen  els  regidors  en
representació de la resta de grups municipals.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
la moció del grup municipal de MÉS per Inca i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal de MÉS per
Inca contra les prospeccions petrolieres a la costa balear.

B. PROPOSTA DE BATLIA PER RESOLDRE I DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI
RELATIU A L’EDIFICI DE L’ANTIC MAGATZEM I APROVACIÓ DEL NOU CONVENI A
SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT D’INCA I SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA

Aquesta moció, que es transcriu textualment a continuació, es deixa sobre la taula tal com
s’ha acordat durant l’exposició del punt 4 de l’ordre del dia.

“A conseqüència del conveni signat en data de 17 de juny de 1996 entre l’Ajuntament d’Inca,
d’una banda, i de l’altra, Serveis Ferroviaris de Mallorca i la Conselleria d’Obres Públiques



del  Govern  de  les  Illes  Balears,  l’Ajuntament  d’Inca  va  cedir  a  Serveis  Ferroviaris  una
parcel·la  rectangular  d’uns  156  m2  i  l’ús  exclusiu  amb  caràcter  permanent  i  gratuït
d‘immoble conegut com a antic magatzem, per la seva banda SFM va cedir a l’Ajuntament
l’ús exclusiu de la planta superior de l’edifici principal de l’estació d’Inca i va procedir a la
remodelació de l’estació.

II.- En data de 2004 ambdues administracions varen procedir a signar un altre conveni de
col·laboració de resultes del qual es va suprimir el pas a nivell, es va procedir a la construcció
d’un pàrquing soterrat a la plaça d’Antoni Mateu, reordenant tota la superfície de la plaça. 

En aquest conveni es va pactar que el pàrquing soterrat que s’havia de construir, una vegada
finalitzada l’obra, fos explotat per SFM durant un període de 35 anys des de la signatura de
l’acta de replanteig, això sense perjudici que SFM pogués encarregar l’explotació a un tercer. A
més, es va acordar que una vegada finalitzat el termini de 35 anys SFM hauria d’entregar a
l’Ajuntament el referit pàrquing.

També es va pactar que l’Ajuntament d’Inca recuperava l’ús exclusiu amb caràcter permanent i
gratuït  de  l’immoble  de  176  m2 denominat  antic  magatzem i  per  la  seva banda Serveis
Ferroviaris recuperava la planta superior de l’edifici principal de l’estació.

Amb la  finalitat  d’adequar  el  conveni  a  les  necessitats  i  situació  actual,  es  proposa  que
l’aparcament retorni a l’Ajuntament i que l’Ajuntament cedeixi l’edifici de l’antic magatzem. Es
considera que aquesta proposta és adient perquè cap de les administracions està donant un
ús els elements. SFM ha tancat l’aparcament per falta d’usuaris,  mentre que l’Ajuntament
podria intentar posar-lo en servei d’alguna manera. 

Pel que fa l’edifici de l’antic magatzem l’Ajuntament va intentar una concessió per instal·lar un
bar cafeteria i una oficina d’informació, però va quedar deserta la licitació. Posteriorment en
data 29 de març de 2010 l’Ajuntament va signar un conveni amb el Consorci de Transports de
Mallorca per a la instal·lació d’un servei d’informació sobre el transport públic i d’informació
turística del municipi. Si bé es va instal·lar, al final es va tancar per falta de concurrència. El
Consorci en el seu Consell d’Administració de data 30 de gener de 2014 ha acordat la seva
resolució.

En conseqüència es proposen al Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

1.- Resoldre i deixar sense efecte el conveni signat entre l’Ajuntament d’Inca i el Consorci de
Transports de Mallorca relatiu a l’edifici de l’antic magatzem exposat anteriorment.

2.-  Aprovar  el  conveni  a  signar  entre  l’Ajuntament  d’Inca  i  Serveis  de  Ferroviaris  i,  en
conseqüència, aprovar les cessions i obligacions que s’hi estableixen.

3.- Condicionar la signatura del conveni amb Serveis Ferroviaris de Mallorca a la signatura
prèvia de la resolució del conveni signat amb el Consorci de Transports de Mallorca envers
l’edifici de l’antic magatzem.

4.- Facultar el Sr. Batle president per la signatura dels corresponents documents.”

9. PRECS I PREGUNTES

A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE



El Sr. Ramis formula les següents preguntes:

1. Vol saber quins han estat resultats del forn crematori a dia d’avui, ara que han passat deu
mesos des de la seva inauguració. 

El Sr. Batle contesta que els faran arribar un informe que s’està elaborant al respecte.

La Sra. Horrach comenta que s’està tenint molta acceptació i creu recordar que s’han duit a
terme 97 incineracions. Explica que fan ús d’aquest servei les funeràries de tot Mallorca.

2. Demana si l’equip de govern té prevista una solució o alternativa a la problemàtica de les
engronsadores dels  parcs infantils  que no estan adaptades als  nins amb problemes de
mobilitat reduïda.

El  Sr.  Batle  contesta  que  són conscients  d’aquesta  demanda i  que tenen prevista  una
inversió  en  diferents  parcs  infantils  d’Inca.  Informa  que  aquesta  possibilitat  està
contemplada i que la duran a terme probablement durant el 2014.

3. Demana si ja s’ha solucionat el tema de la contractació d’un conserge en el centre Miquel
Duran i Saurina, la qual es va comprometre a realitzar entre el mes de desembre i principi
de gener l’equip de govern en una reunió que es va celebrar el dia 7 de novembre entre
membres de l’equip de govern i l’Associació de Mares i Pares del centre. 

El Sr. Batle explica que no s’ha solucionat tal com es va dir a la reunió perquè estaven amb
el procés d’externalització del Servei de l’Aigua i que la seva intenció era que una de les
persones que estan adscrites ara al Servei de l’Aigua passàs a exercir funcions de conserge
en el centre. Afegeix que fins i tot ja havien previst que, segons el procediment normal de la
contractació administrativa, a principi  de gener poguessin incorporar aquesta persona al
centre, però, com ja és sabut, l’externalització del Servei de l’Aigua ha quedat sobre la taula
i per això no han pogut reubicar la plantilla del Servei de l’Aigua, perquè el segueixen fent.

Afirma que l’equip de govern segueix tenint el compromís de cercar una solució recol·locant
una persona en aquest lloc, però no està d’acord amb el Sr. Ramis en el sentit que es tracta
d’una obligació; és un compromís que va assumir l’anterior equip de govern de posar un
conserge en els col·legis públics de Llevant, Ponent i Miquel Duran Saurina, i així ho faran.
Exposa que en els CEIP Ponent i Llevant les persones assignades de la brigada varen anar
bé, però que la persona assignada al CP Miquel Duran i Saurina no va anar bé i va quedar
pendent de cercar una solució que l’equip de govern pensava que es resoldria destinant-hi
una persona de la brigada del Servei de l’Aigua. No obstant tot això, vol deixar clar que
l’Ajuntament té un compromís, però no una obligació, i que en la nova Llei de l’Administració
Local encara queda més clar que no és l’Ajuntament qui ha de posar el conserge. 

El Sr. Ramis insisteix que en tenen el compromís.

El Sr. Batle reitera que sí en tenen el compromís, però que no és una obligació.

El Sr. Ramis demana per les deficiències del centre.

El Sr. Batle respon que les deficiències que són del manteniment ordinari s’estan complint
totes, però que després hi ha unes deficiències de les obres que ells no estan solucionant



perquè, per exemple, si un aire condicionat no funciona i no ha funcionat mai, ell entén que
no és una deficiència de manteniment, sinó d’inversió.

El Sr. Ramis diu que demà els pares dels nins del centre aniran a pintar i que això és un
tema de manteniment que no es fa, per la qual cosa ho fan els pares.

El Sr. Batle diu que l’Ajuntament el pinta cada any.

La Sra. Tarragó demana per què s’ha de pintar cada any.

El Sr. Ramis li respon que és perquè no es va fer bé el centre.

El Sr. Batle informa que ells estan fent feina perquè l’IBISEC arregli les deficiències que té.

El Sr. Ramis demana si, pel que fa a aquestes deficiències d’estructura i de projecte, tenen
coneixement  que el  Govern  balear  hagi  iniciat  els  tràmits  per  solucionar-les  i  també si
finalment s’ha duit a Fiscalia aquest expedient tal com havia anunciat l’equip de govern.

El Sr. Batle respon que no s’ha duit a Fiscalia i que l’IBISEC està esmenant deficiències i els
consta que els tècnics de l’IBISEC junt amb els de l’Ajuntament estan treballant perquè la
majoria de deficiències quedin esmenades dins l’any 2014.

4. Demana si l’equip de govern té previst dur a terme algun estudi o planificació per resoldre
la problemàtica de la il·luminació dels carrers d’Inca, ja que hi ha molta disparitat entre uns
carrers i els altres, a uns hi ha un excés i a d’altres, una mancança.  

El Sr. Jerez explica que efectivament durant l’any 2013 han tengut molts problemes amb la
il·luminació i  que ara la tasca que tenen els enginyers des de principi  d’any és fer  uns
informes de l’estat actual del tema elèctric públic. Conclou que esperen poder-lo tenir quan
abans millor per poder posar solucions a la problemàtica que tenen.

5. Comenta que, segons la Llei orgànica aprovada en el mes de desembre, els ajuntaments
han de posar al seu portal web el termini mitjà de pagament abans de 22 de gener de 2014.
Demana si l’equip de govern ja està en marxa en aquest sentit i quin és el termini mitjà de
pagament als proveïdors.

El Sr. Aguilar contesta que encara no tenen els paràmetres per realitzar els càlculs. Segons
la darrera ordre del Ministeri el termini màxim de pagament serà de 60 dies, 30 dies des que
arriba la factura per reconèixer-la i 30 dies per pagar-la des que està reconeguda. Comenta
que, segons els càlculs fets, ells compleixen aquests paràmetres, però encara no els han
enviat des de Madrid com volen que es duguin a terme els càlculs i  com volen que ho
publiquin. Exposa que el termini aproximat de pagament ara és d’uns 40 dies.

6.  Aquesta mateixa Llei parlava de l’obligació que tenien els ajuntaments de l’elaboració
d’un pla de tresoreria. Demana si l’Ajuntament d'Inca ja han començat a elaborar aquesta
tasca i què suposarà per a Inca disposar del dit pla.

El Sr. Aguilar contesta que encara no l’han elaborat. Informa que ara mateix estan fent feina
amb el tancament de l’any, però assegura que no tendran problemes de tresoreria.

7. Demana si han estudiat les causes de la disminució de la recollida selectiva.



La Sra. Tarragó contesta que ara que tenen els resultats del 2013 aquesta pregunta està
sobre la taula. Les causes poden ser moltes, però, vists els resultats, creuen convenient
continuar amb les campanyes de recordatori sobre la necessitat i la importància que té el
reciclatge, que durant aquest darrer any no han estat fent.

8. Comenta que per les xarxes socials l’equip de govern es queixava de forma dura de la
manca de presència a la visita institucional que es va realitzar ahir per part de la presidenta
del Consell Insular de Mallorca. Des del grup municipal socialista vol que quedi constància a
l’acta del Ple del seu disgust perquè l’equip de govern ahir va organitzar una visita quan són
coneixedors que a la mateixa hora se celebrava la Comissió Informativa d’Hisenda, abans
del Ple; una sessió més important perquè sempre els aporten temes que no estaven prevists
per anar al Ple. Demana què els impedia fer aquesta visita dues hores abans, quan s’havia
convocat el Patronat del Teatre Principal; considera que tenien dues hores de marge que es
podien haver aprofitat. Per això, no entenen que el Partit Popular utilitzi una errada comesa
pel Partit Popular per criticar l’oposició i, en aquest cas, el grup municipal del PSIB-PSOE.

El Sr. Batle respon i també vol que consti en acta que aquest equip de govern i en especial
aquest Batle no encerta mai en els temes protocol·laris sobre si convida o no l’oposició,
perquè reiteradament se li  critica als plens que segons en quins actes els membres de
l’oposició voldrien participar. Explica que el dia 28, que era dimarts, la secretària de Batlia va
enviar un correu electrònic als diferents portaveus dels grups per a divendres a les 13 hores;
només va contestar  el  grup municipal  de MÉS per Inca. Vol  aprofitar  per replicar al  Sr.
Caballero que no és cert que els convidassin a les 11 hores, tal com havia dit. 

El  Sr.  Rodríguez  intervé  per  dir  que  això  va  ser  culpa  seva  perquè  ell  no  li  ho  havia
comunicat al Sr. Caballero. 

El Sr. Batle continua dient que l’únic grup que va contestar va ser el grup municipal de MÉS
per Inca dient que no podien venir perquè tenien Comissió Informativa d’Hisenda. Exposa
que ell no va organitzar la visita, sinó que va demanar a la presidenta que vengués a Inca a
veure el Teatre Principal i el projecte, i ell li va donar dia i hora, i li va anar bé. Reconeix que
certament  ell  no  va  tenir  cura  de  pensar  que  coincidia  amb  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda; pot entendre el cas dels grups municipals dels Independents d'Inca i de MÉS per
Inca perquè són dos membres, però no entén el cas del grup municipal del PSIB-PSOE, que
són sis membres. El que sí vol deixar clar és que sí varen ser convidats i que l’horari no el
va posar el batle, si al Sr. Batle no li hagués anat bé segurament hauria arribat a un acord
amb la Sra. Presidenta, però a ell  li  va anar bé, igualment com la setmana que ve està
pendent de la visita del president i quan li digui hora i dia, si a ell li va bé, li dirà que sí,
perquè,  si  ell  ha de pensar  que hi  ha Comissió  d’Urbanisme, Comissió d’Hisenda,  etc.,
arribarà que no podrà venir, perquè ell té la seva agenda de Batlia. Comenta que, si els
convida, no és perquè esperi que li facin un lleig, però, si no poden venir, no passa res, però
com de manera sistemàtica el  critiquen perquè no els  convida,  ara que els  convida no
vénen; diu que no passa res, però vol que quedi clar que convidats hi estaven, i amb quatre
dies d’antelació.

El Sr. Caballero diu que a ell no fa falta que el convidin quan véngui el Sr. Bauzá perquè no
fa comptes anar d’excursió amb ell. 

El Sr. Batle contesta que en pren nota.



El Sr. Ramis comenta que, si ells no varen contestar, va ser perquè la secretària de Batlia el
va cridar personalment a ell i li va demanar que ho transmetés a tots els regidors, cosa que
va fer. 

El Sr. Batle puntualitza que al correu electrònic que se’ls va enviar també ho posava; que el
convidaven a ell i que fes extensible la convidada la resta dels membres del seu grup. 

El Sr. Ramis diu que efectivament així ho va fer, però que l’equip de govern va fer coincidir
l’horari, i quan se’n varen adonar els va estranyar, perquè hi havia dues hores anteriors
durant les que els varen fer venir.

El Sr. Batle matisa que va ser la presidenta del Consell Insular de Mallorca la que ho va fer
coincidir.

El Sr. Caballero en to constructiu vol fer una apreciació; creu que enviar un correu electrònic
als tres portaveus o enviar-los a tots els regidors és la mateixa feina, a més diu que quan els
interessa  de  veres  que  hi  vagin  els  envien  un  whatsapp.  Diu  que  si  a  ell  el  conviden
personalment,  s’ho planteja,  però que, si  no el  conviden personalment,  no es dóna per
al·ludit.  Creu que tots  els  regidors  haurien  de  tenir  el  mateix  tracte  i  que,  si  els  volen
convidar, si volen que hi vagin, els enviïn un correu electrònic perquè es puguin planificar.  

El Sr. Moreno formula les següents preguntes:

1. Vol saber en quin moment de la present legislatura l’equip de govern té pensat actuar en
relació amb la falta de visibilitat de moltes zones de la ciutat, que el grup socialista ja ha
denunciat en reiterades ocasions, en especial dels passos de vianants de l’antiga carretera
Palma-Alcúdia, av. de Jaume I i  Jaume II.  Entenen que és urgent una ràpida actuació i
replantejar tota la circulació de la Ronda Sud.

El Sr. Jerez contesta que és una de les actuacions prioritàries que té l’equip de govern a
curt termini i que tan aviat com els diguin allò que els deixen fer amb el superàvit serà una
de les primeres intervencions que es duran a terme. 

El Sr. Moreno respon que ja li havien dit fa un parell de plens que ja tenien comprades un
parell de senyalitzacions com les que hi ha al pas d’ASIMCA.

El Sr. Jerez contesta que la il·luminació fa mesos que està comprada per part de la Policia i
que fa un parell de plens que tenien interès d’actuar-hi amb un romanent que havia sobrat,
però per poder licitar sortien fora de temps perquè era pressupost 2013 i s’havia d’executar
dins el 2013.

El Sr. Moreno diu que estava pendent que la brigada fes la instal·lació d’aquests passos.

El Sr. Jerez exposa que no estan parlant del mateix. Segons la pregunta que li ha formulat
el Sr. Moreno on deia que es necessitava una actuació, comenta que aquesta és el projecte
que tenen fet i  que està a punt de licitar, però que necessiten tenir la partida. Les dues
senyalitzacions  de  pas  de  vianants  il·luminades  les  tenen,  però  esperen  fer-ho  per
posar-les. Conclou ’interès és reordenar tota aquesta ronda.

El Sr. Moreno reitera que hi ha poca il·luminació en els referits passos i espera que no passi
res. 



2. El  grup  municipal  socialista  considera  que  cal  una  actuació  urgent  al  pàrquing
d’autobusos de la plaça d’Antoni Mateu. Pensen que es troba en un estat lamentable tant
per la falta de bancs per seure, falta de neteja, bassiots a la zona d’aparcament dels busos,
falta de protecció per als usuaris tant quan fa fred com calor. Per això consideren que són
necessàries actuacions decidides per defensar aquests serveis a Inca.

El Sr. Batle respon que en pren nota.

3. Demana per quin motiu l’equip de govern està consentint que a la piscina de Crist Rei es
cobrin unes tarifes que no són legals, que no estan aprovades pel Ple. Demana per què no
s’ha duit a terme una actuació en aquest sentit.

El Sr. Jerez contesta que tenen diverses problemàtiques amb la piscina i no tan sols les
tarifes. La concessió acaba a final de setembre de 2014 i s’ha començat a parlar amb el
concessionari, i l’Ajuntament està fent l’estudi per tal d’assumir la responsabilitat de gestió
del servei de la piscina, i creuen que en propers mesos tendran una solució per a aquesta
problemàtica.

El Sr. Moreno explica que tenen un registre d’entrada de dia 21 d’octubre de les piscines
municipals de l’empresa que duen la gestió, on se sol·licita la modificació de les tarifes. Vol
saber per què l’equip de govern no actualitza les tarifes que estan cobrant i que com ja
saben tenen moltes queixes, com també han rebut els altres grups municipals, perquè estan
cobrant unes tarifes que no són legals.

El Sr. Jerez informa que les tarifes s’estaven estudiant, però que, com la problemàtica de la
piscina  no  és  tan  sols  el  tema  de  les  tarifes,  volen  donar  una  solució  integral  a  la
problemàtica que estan tenint.

4. Vol saber si l’equip de govern ha accedit a les peticions que els ha fet l’empresa EUREST,
concessionària del menjador de l’Escoleta Toninaina, en què demanen no pagar el cànon
mensual de 500 € i el cànon mensual variable de 95 €.

El Sr. Batle respon que ho estan revisant perquè hi ha una documentació a analitzar i que
en principi han rebut aquesta petició i ho estan estudiant.

5.- Volem saber si, al final, arribaran les ajudes del Fons de Seguretat Pública dependents
de la Conselleria d’Administracions Púbiques del Govern balear.

El  Sr.  Batle contesta que no li  ho pot respondre en aquests moments;  ho sol·licitaran i
l’informaran al respecte.

6.  Volen saber quants concursos públics de comanda de gestió estan preparant i a quins
serveis municipals afectaran.

El Sr. Batle respon que, de comanda de gestió, que en tenguin constància, hi ha alguna
tema de serveis socials.

Demana  si  no  tenen  previsió  enguany  de  treure  concursos  públics  per  dur  serveis
municipals. Comenta que el Sr. Aguilar els havia dit que sí i que es durien a terme molts
concursos.



El Sr. Aguilar contesta que del que s’han de fer molts concursos és de tot allò que superi els
18.000 €, que ara tendran la valoració d’allò que varen consumir dins l’any 2013 i en el 2014
trauran tot els concursos. Això no obstant, assenyala que encara estan pendents de tancar
l’exercici i agafa els models 3, 4 i 7 de l’exercici 2013, que ja seran reals, i tenint aquesta
base ja hi faran feina. Reitera que tot el que superi els 18.000 euros es traurà a concurs.

El Sr. Moreno demana si els poden passar la resta de concursos, si de comanda no n’hi ha
cap, que els diguin que no, però que, si n’hi ha de concursos diversos de subministrament,
que els n’informin.

La Sra. Oses formula les següents preguntes:

1. Demana per quin motiu l’escultura contra la violència de gènere col·locada a la plaça del
Mercat ja no està en aquest indret.

El Sr. Batle respon que la varen espenyar en un acte de vandalisme. Informa que l’han
d’arreglar  i  que la  regidora  de Cultura  hi  està  fent  feina  perquè la  reparació  ha  d’anar
d’acord amb l’artista, i pareix que ja està en vies de solució. Comenta que l’havien de retirar
i cercar una reparació adequada a la ubicació i en consonància amb l’artista.

2. Recorda que en el  mes de novembre es va presentar una moció amb motiu del  Dia
Internacional de la Violència de Gènere que va ser aprovada per unanimitat argumentant
que tot el que es demanava a la Moció ja es feia. Per aquest motiu, volen saber quines són
les partides del pressupost adreçades a igualtat i prevenció de la violència de gènere.

El Sr. Batle respon que la regidora li ho contestarà per escrit.

3. Vol  saber  a  quins  col·legis  i  instituts  d’Inca  s’han  fet  les  campanyes  de  prevenció  i
informació  de  violència  de  gènere,  a  quines  aules  i  quants  estudiants  han  participat
d’aquestes intervencions.

El Sr. Batle respon que li ho contestaran per escrit.

4. Demana quines són les activitats de promoció per a la igualtat d’oportunitats que s’han
duit a terme a Inca.

El Sr. Batle respon que li ho contestaran per escrit.

5. Vol saber quantes víctimes de violència de gènere han sol·licitat les bonificacions per
pagament de l’IBI, per activitats de l’IMAF, de l’escoleta Toninaina o de l’Escola de Música
Antoni Torrandell.

El Sr. Batle respon que li ho contestaran per escrit.

6. Demana si l’equip de govern considera que és suficient la informació que es dóna perquè
es puguin demanar aquestes ajudes per a bonificacions.

El Sr. Batle respon que en principi la política fiscal que du l’Ajuntament d'Inca és intentar
afavorir les persones i famílies més necessitades. Recorda que no fa gaires anys no hi havia
cap bonificació fiscal i que les persones havien de pagar el 100 % dels imposts. Informa que



avui en dia hi ha més de 50 bonificacions fiscals, entre elles per a les persones víctimes de
violència de gènere. De fet, indica que s’ha tengut en compte algun suggeriment que han fet
els grups de l’oposició i  s’han inclòs dins l’Ordenança fiscal.  Creu que Inca és un dels
ajuntaments  en  aquests  moments  que  més  política  de  beneficis  fiscals  fa,  encara  que
sempre quedaran famílies pendents de rebre ajudes, però creu que en aquests moments
quant  a  bonificacions  d’imposts  i  taxes  és  bona,  encara  que  sempre  serà  millorable.
Qualsevol aportació serà ben rebuda, afirma el Sr. Batle.

La Sra. Llobera formula les següents preguntes:

1. A l’avinguda del Raiguer en destí cap a Lloseta hi ha una sortida d’un pàrquing i tant els
conductors que surten de l’aparcament com els vianants que van per la voravia corren un
greu perill per l’alta velocitat dels cotxes que van en direcció a Lloseta. És una corba sense
visibilitat. Per això demanen un ressalt abans del pas de zebra i, a més, fixar un límit de
velocitat.

El Sr. Batle respon que ho estudiaran i que, si és la carretera de Lloseta, abans de posar un
ressalt necessitaran l’autorització del qui té la titularitat, com ja va passar al carrer d’Artà. 

La Sra. Llobera aclareix que no és carretera, sinó tot d’una que se surt de l’avinguda del
Raiguer.

El Sr. Batle respon que sí és així no necessiten autorització i que ho estudiaran.

2. La xarxa de gas actualment està distribuïda a la barriada de Crist Rei. Demana si hi ha
una altra zona, quines previsions hi ha per ampliar-la a altres barris i si hi ha un projecte en
estudi.

El Sr. Batle respon que és un tema que fa anys que es planteja a l’Ajuntament. A la barriada
de Crist Rei ho tenen perquè la barriada es va fer nova. Explica que hi ha una planta de
Gesa Endesa a Inca i estudis de fer un corredor, un anell per donar servei, però que és una
qüestió més tècnica que política. Hi ha estudis i avantprojectes, però no s’ha concretat res.
Li  diu que, si  en vol més informació detallada, l’enginyer municipal li  podrà explica més
aquest tema.

3. Demana si es pot adequar segons la normativa vigent una sala de tanatori que permeti
fer autòpsies, ja que en alguns casos se sap que tarden més de tres i quatre dies, considera
que és un fet que evitaria els desplaçaments de Palma i no allargaria el sofriment de les
famílies en un cas d’aquests.

La Sra. Horrach respon que el tanatori d’Inca disposa d’una sala d’autòpsies. Comenta que,
si s’allarga un parell de dies, deu ser per altres circumstàncies i que alguna vegada se n’ha
feta qualcuna. Comenta que en certa ocasió va parlar amb un forense i li va dir que li era
més còmode fer-ho a Palma pel fet que allà hi ha l’Institut Anatòmic, però no és per un tema
d’infraestructures, perquè està en perfectes condicions. Ofereix a la Sra. Llobera que, si té
interès a anar a veure-la, ho pot fer.
 
B. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS
D'INCA

El Sr. García fa el següent prec:



1.- Ells no han intervingut en el debat tripartit que s’ha generat entre els grups del Partit
Popular, PSIB-PSOE i MÉS per Inca en relació amb l’acte del Teatre d’ahir. La postura del
seu grup quant a les fotos, assistència, etc., la tenen clara, però és diferent a la resta de tots
els grups. Ara bé, veuen que hi ha una certa concurrència molt pròxima entre departaments
de publicitat i propagandes dels populars. Voldrien manifestar públicament que ells no tenen
motius per estar enfadats, sinó tot al contrari, veuen el futur amb optimisme. Però, anar a
aquests actes ells ho valoren de la manera que ho valoren, els omple de goig veure els
partits a la tribuna de les beneïdes i a distintes fotos en les quals ells no hi són ni aspiren a
ser-hi. Això no obstant, diu al Sr. Batle que, si en algun moment o algun acte es troben tots
sols, els poden cridar i hi assistiran, tant si surten o no a la foto.

El Sr. García entén que a un acte, en el qual dels 11 regidors del Partit Popular només n’hi
van 3, ells no eren necessaris. A títol de partit a partit, no d’igual a igual, si és per tema de
soledat, els demana que els cridin i hi aniran a fer-los companyia, en qualsevol acte.

El Sr. Batle contesta que no era un tema de soledat, i a títol de partit a partit li diu que la
seva presència i la del grup municipal dels Independents d'Inca sempre és benvinguda; per
l’equip de govern no era una tema de soledat, sinó de cortesia i de poder participar tots d’un
projecte en el qual creu que tots tenen bastant unanimitat, i els va fer partícips d’aquesta
visita. Manifesta que, a ell, parlant com a batle i no com a partit, no li va molestar que hi
anassin o  no.  Insisteix  que ell  els  va convidar  amb tot  afecte i  respecte,  i  que en cap
moment es va trobar tot sol, simplement creu que el Teatre és un projecte important per a
tots, que hi tenen un cert consens.

El Sr. García formula les següents preguntes:

1. El Sr. García recorda que en anteriors plens ja varen demanar en relació amb Teatre
Principal si havien de prendre alguna mesura perquè no hi hagués entrades no desitjades
per distintes portes o per la part de darrere. Recorda que el Sr. Batle els va contestar que ell
no en tenia constància, que ho esbrinaria i que els diria coses; comenta que no han rebut
resposta.

El Sr. Batle explica que ho va demanar, que les portes estan tancades i que no hi entra
ningú.

2. També recorda que els varen comentar que a les màquines d’SFM també quan introduïen
targetes a vegades cobraven el viatge dues vegades i el Sr. Batle va dir que faria la gestió.

El  Sr.  Batle  respon  que  va  fer  la  gestió  amb  el  gerent,  a  qui  va  comunicar  aquesta
reclamació via telefònica, i no ha rebut resposta.

3. Demana pel pla que varen posar en marxa per barriades. Demana si ha finalitzat i, si no,
demanda quines barriades falten per acabar.

El Sr.  Batle diu que no s’ha finalitzat perquè és constant i  duen un circuit  que van fent
barriada per barriada; informa que quan acabin el circuit començaran una altra vegada.

El Sr. García demana quines faltes hi ha en el primer circuit.

El Sr. Jerez respon que li ho passaran per escrit.



4. Des de l’admiració pels periodistes que aconsegueixen titulars i que poden publicar al
diari notícies de certa transcendència, fa uns dies que varen veure una notícia que deia que
a certa comissió informativa se’ls havia donat una informació i això no era vera, i al total de
la notícia  sortien respostes posades en boca del  Sr.  Batle,  comentaris  donats,  per  això
suposa que era una notícia formulada partint de la informació que el batle o l’Ajuntament
havia donat. El Sr. García demana que, si és així, es compleixi la totalitat i que la informació
que  s’ha  donat  a  la  Comissió  Informativa  sigui  veraç,  perquè  és  evident  que  aquesta
informació no se’ls va donar. Suposa que el Sr. Batle ha realitzat les gestions necessàries
per  esbrinar  com es va  produir  això  i  sobretot  com es va  emparar  en  els  seus propis
comentaris.  Expressa que admiren la tasca del  diari,  però també volen tenir  la  mateixa
informació; els hauria agradat que a la Comissió Informativa se’ls hagués donat la mateixa
informació que tenia el diari. 

El Sr. Batle diu que a ell també li hauria agradat que li diguessin qui havia donat la notícia,
perquè a dia d’avui encara no ho sap. Afirma que ell no va donar la informació i, a més,
aquesta informació algú la va donar, però a ell no li han dit que ho ha demanat. El Sr. Batle
diu que el Sr. García tal vegada sap més que ell.

El Sr. García respon que en aquest cas no; en altres, sí.

El  Sr.  Batle  informa  que  en  principi  això  era  una  informació  que  manejava  el  regidor
d’Hisenda amb la interventora i que algú la va filtrar, no va ser ell. Comenta que a posteriori
el varen informar que s’havia donat la notícia i, com ell estava assabentat de la informació
per la Sra. Interventora, el que no podia fer era dir una mentida. Per tant, ell sí n’estava
informat, però a ell se li va dir que aquesta informació li havia donat un tercer. Diu al Sr.
García que, si ell té números...

El Sr.  García en to distès demana si  li  pot tocar el  reintegrament.  Personalment té una
postura molt  clara.  Pot  manifestar  i  prometre al  Ple  que ell  no ha filtrat  cap notícia  i  li
agradaria que la resta dels regidors poguessin dir el mateix, i si no la resta dels regidors,
que ho fessin la resta dels funcionaris.

El Sr. Batle promet que ell com a batle tampoc l’ha filtrada.

El Sr. García diu que així ja són dos, comenta a veure si la resta pot fer el mateix.

El Sr. Batle manifesta que, si hagués estat ell qui hagués filtrat la notícia, ho hauria fet d’una
altra manera, a so de bombo i platerets.

El Sr. García continua dient que, si alliberen el periodista del secret professional, la seva
resposta no l’implicaria en absolut; està molt tranquil.

El Sr. Ramis comenta que ells varen fer la pregunta i que el Sr. Rodríguez no sabia ni que
havia sortit publicat; per altra banda, si ells fan la pregunta, és perquè tampoc han estat ells
i, a més, a la Comissió no es va tractar aquest tema.

El Sr. Batle demana si el Sr. García era a la Comissió d’Hisenda.

El Sr. García respon que sí i que va demanar al Sr. secretari i als altres si això s’havia dit, i li
varen contestar que no, i a més no consta en acta.



5. El Sr. García manifesta que li preocupa que quan ells formulen una pregunta en el Ple
sempre en surtin els efectes. Varen demanar en un anterior Ple per unes bicicletes que hi
havia a la nau municipal, els varen contestar, i el grup municipal dels Independents d'Inca
varen  acceptar  per  bona  la  resposta,  però  sorprèn  que  en  poc  temps  les  bicicletes
haguessin  desaparegut  carregades  en  un  camió.  Comenta  que  quan  ells  formulen
preguntes no és per eliminar certes coses, sinó perquè els ho aclareixin.

El Sr. Jerez respon que aquestes bicicletes els havia donat la Policia Nacional a una ONG i
que  l’ONG  no  tenia  lloc  on  tenir-les  i  les  va  deixar  allà.  Imagina  que  es  va  donar  la
coincidència que, després que el Sr. García demanàs per elles, les anassin a cercar.

6. A anteriors plens o comissions informatives varen demanar pel resultat de determinats
concursos de dibuix. Creu que va ser a un ple que se’ls va dir que no era competència
municipal,  sinó  d’una  associació,  però  que  s’investigaria.  Poc  temps  després  aquesta
qüestió que no és municipal es resol amb una foto del batle i la regidora. Agrairia que, si no
és competència municipal, no ho monopolitzin.

La Sra. Tarragó contesta que per ventura els haurien d’haver convidat a participar-hi, en tot
cas  manifesta  que  està  contenta  que  el  Sr.  García  els  fes  notar  aquest  tema  i  ella
personalment  es  va  preocupar  que  en  aquest  cas,  encara  que  no  fos  de  la  seva
competència, com estava dins el programa del Dijous Bo si hi havia uns premiats que es
veiés el regal; el resultat d’enguany hauria d’haver estat el d’anys anteriors.

El Sr. Batle comenta que per una vegada que fan cas al Sr. García tampoc està content.

El Sr. García replica que sí hi està, però que ell va demanar per enguany i anys anteriors.
Demana si en pròximes setmanes veuran les fotos dels anys anteriors, perquè creu que els
altres premis tampoc s’han entregat i en el període en què es troben encara es podran fer 4
o 5 fotos més dels anys anteriors.

El Sr. Batle diu que no li doni idees.

7. El Sr. García demana pel tema de la plaça de Mallorca. Darrerament han vist un escrit de
l’empresa concessionària que diu que està negociant amb una altra empresa, quan des del
seu punt de vista aquesta concessió i aquesta empresa concessionària és absolutament
il·legal i vénen denunciant des de fa anys que la negociació és absolutament il·legal, com
també ho és la cessió. Poden entendre que és un assumpte de papers, però demana quan
prendrà una iniciativa l’Ajuntament i quan arribarà fins al final de la seva iniciativa perquè la
plaça de Mallorca no presenti el deplorable aspecte que presenta en aquests moments.

El Sr. Batle manifesta estar content que li hagi formulat aquesta pregunta i li contesta que
des de juny de 2010, moment en què va assumir la Baltia, ha estat una tema que ha intentat
solucionar, i com ja li va dir en reiterades ocasions en el Ple manifestà que no farien ni un
mil·límetre en concessions i que tot el que s’havia d’esmenar se solucionaria. Comenta que
allò que ha passat és que durant el 2013 s’han cregut que hi havia una possibilitat d’acord,
perquè així ho han manifestat en reiterades ocasions, havien posat data límit per resoldre
aquest tema, se’ls va demanar un temps més de carència i avui, a final de gener, creu que
allò més coherent és que, si les coses segueixen per aquesta línia, en què pareix impossible
arribar a qualsevol tipus d’acord amb les parts afectades, l’Ajuntament actuarà i resoldrà la
concessió. A nivell tècnic i jurídic afirma que ho tenen bastant avançant, encara que sempre



havien pensat que és millor un acord que un pensaven que serien capaços d’arribar a un
acord, pels indicis que els donaven durant el  2013, però ara, després de tot  el  mes de
gener, consideren que és més factible no arribar a un acord i que l’Ajuntament aturi. 

Per tant,  reitera que des que ell  és batle ha tengut molt clar que s’havia de donar una
solució al tema de la plaça de Mallorca amb un acord o sense, però que ara ja no donaran
més temps. El Sr.  Batle exposa que, si  el  que li  preocupa al  Sr.  García és que hi  hagi
connivència, li diu que per part seva connivència zero.

El Sr. García respon que no és una qüestió de connivència, sinó de paciència. Manifesta
que la plaça de Mallorca li preocupa molt des de fa molt temps, així ho han advertit també
des de molt enrere. La situació d’aquests senyors és absolutament il·legal i en vuit anys de
govern del Partit Popular no s’ha pres encara cap iniciativa que no sigui veure si la fruita cau
de l’arbre.

El Sr. Batle li reitera que la preocupació que té el Sr. García és compartida amb la Batlia
d’Inca i que té com a testimonis el Sr. Secretari; si el conveni no s’ha resolt des que ell és
batle, argumenta que ha estat perquè han tengut les possibilitats d’arribar a un acord. Afirma
que ell també ha acabat la paciència fa estona, però que els missers l’han assessorat i li
han dit que aquesta era la solució més positiva, la qual ell ha acceptada.

El Sr. García li demana quants missers ha conegut fins ara.

El Sr. Batle respon que el misser que l’assessora a ell sempre és el mateix.

El Sr. García aclareix que es refereix als missers de la part contrària.

El Sr. Batle informa que ell al mes de novembre ja va donar ordres que es tancàs el tema.

 8.  Fa referència a una enquesta que es va dur a terme a les xarxes municipals on es
demanava pel nivell del parcs infantils, tema referent al qual ja s’ha formulat una pregunta
abans pel seu estat lamentable. Ja s’ha contestat que l’equip de govern els millorarà, i des
del grup municipal dels Independents d'Inca esperen que sigui així.

9. Fa referència a la pregunta que s’ha formulat abans quant a la il·luminació dels carrers.
Exposa que ells també ho varen exposar a les seves xarxes socials, creuen que és una
problemàtica important.

El  Sr.  Batle contesta que no sap de quina enquesta li  està parlant,  però que tenen en
compte tant el tema dels parcs com el de l’enllumenat.

10. Demana quin va ser el resultat de les camisetes solidàries pel que fa a la recaptació, el
seu cost i el seu destí.

La Sra. Tarragó contesta que se’n varen vendre molt poques. Comenta que la majoria de les
associacions va tornar les que no s’havien venut, excepte la fundació Aldaba, que va tenir
més temps les camisetes i les va vendre pràcticament totes. Informa que les que varen
sobrar estan guardades dins el magatzem del Museu del Calçat. Comenta que, si l’any que
ve les poden començar a oferir per les fires, tendran més oportunitat de vendre-les totes, li
sembla que és una bona proposta i una bona solució que continuïn sent les associacions i
que se’n beneficiïn elles.



El Sr. García demana que se li entreguin per escrit les dades de tot allò que li ha manifestat.

11. Demana si s’efectua algun tipus de control de les condicions de millores que s’ofereixen
en les distintes concessions que estan en marxa.

El  Sr.  Batle  contesta  que  cada  area  gestiona  les  seves  concessions  i  fa  el  control  i
seguiment de les millores.

El Sr. García demana si això vol dir que es compleixen.

El Sr. Batle respon que se’n fa el seguiment, però que no pot contestar si es compleix al 100
%.

El Sr. García demana que se li contesti quan tengui la informació.

12. Demana una descripció de les funcions del càrrec de confiança adscrit al departament
de Serveis.

El Sr. Batle contesta que la hi passarà per escrit.

13. Comenta que abans del Dijous Bo va sortir una notícia on es deia que es precintarien
tots els llocs il·legals que s’instal·lassin al Dijous Bo. Demana quants llocs es varen haver de
precintar.

La Sra. Tarragó contesta que li consta que es va retirar un lloc a la Gran Via de Colom i un
altre a General Luque

14. Demana  si  té  alguna  explicació  que  es  doni  de  sortida  un  escrit  referent  a  les
expropiacions d’SFM i preu just del desdoblament de les vies entre estacions d’Inca i Enllaç
el dia 16 de gener, i que està datat de 16 d’agost.

El Sr. Batle diu que ho comprovaran.

C. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA

El Sr. Rodríguez exposa que no vol fer preguntes, però recorda que té preguntes fetes per
escrit que encara no se’ls han contestat, algunes de les quals són del mes d’agost. Demana
que es responguin al més aviat possible.

El Sr. Batle demana al Sr. Rodríguez si els les pot tornar a fer arribar, perquè normalment
les  preguntes  arriben  a  Batlia  i  el  batle,  si  no  són  de  Batlia,  les  trasllada  als  regidors
pertinent  i  no  se’n  queda  còpia.  Comenta  que  pot  ser  que  hagi  estat  errada  seva  no
traslladar-ho al regidor pertinent o bé que està pendent que el regidor li contesti.

El Sr. Batle li diu que, si els en fa arribar una còpia, donarà pressa perquè li contestin o que
ell mateix li contestarà.

El Rodríguez respon que li farà arribar les preguntes.



I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les catorze hores i cinc
minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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