ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN
DATA 25 DE FEBRER DE 2011
ÍNDEX
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 23 DE
DESEMBRE DE 2010 I 28 DE GENER DE 2011.................................................................3
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 54 AL NÚM. 156 DE
2011........................................................................................................................................3
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER A L’ATORGAMENT
DE LA DISTINCIÓ D’ARXIVER HONORARI D’INCA AL SR. GABRIEL PIERAS SALOM4
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR EL
RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL
DE
FACTURES
DE
L’AJUNTAMENT
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2010............................................................................6
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR EL
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE
ACTIVITAT FÍSICA CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2010.........................................55
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER DESESTIMAR EL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L’ANTIGA CONCESSIONÀRIA DEL
SERVEI D’ESTACIONAMENT LIMITAT, RELATIU ALS CÀNONS PENDENTS.............58
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA EN DEFENSA
DE LA CONVIVÈNCIA I EL DRET DE REUNIÓ................................................................63
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA RETRANSMISSIÓ
DELS PLENARIS MUNICIPALS VIA INTERNET..............................................................67
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE AMB MOTIU DE LA
COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA..........70
10. MOCIONS URGENTS..................................................................................................72
A. PROSPOSTA DEL PSEM-ENTESA NACIONALISTA RELATIVA A TELEVISIÓ SENSE
FRONTERE........................................................................................................................ 72

B. MOCÍO DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA, RELATIVA A L’ANUL·LACIÓ DE LA
SENTÈNCIA CODNTRA ANTONI MATEU, EMILI DARDER, ANTONI MARIA QUES I
ALEXANDRE JAUME........................................................................................................74

11. PRECS I PREGUNTES................................................................................................76
A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE.........76
B. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-ENTESA
NACIONALISTA ................................................................................................................ 82

C. C. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS
D’INCA............................................................................................................................... 83

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

1

PRESIDENT
Batle-president
Sr. Rafel Torres Gómez
REGIDORS
Sr. Andreu Caballero Romero
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sra. María José Fernández Molina
Sr. Lluís Ferrari Alorda
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Felip Jerez Montes
Sra. María José Morales Mateo
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sr. Josep Pastor Espada
Sra. Maria Payeras Crespí
Sra. Yolanda Pericàs Izquierdo
Sra. Esperança Ramis de Plandolit
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Lluís Ribera Perianes
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Joan Rubert Maura
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. Bartomeu Seguí Prat (s’incorpora a la
sessió en el moment en què s’expressa a
l’acta)
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTORA MUNICIPAL
Sra. Francisca Martorell Pujadas

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’ajuntament d’Inca (Illes
Balears), sent les onze hores del dia vinti-cinc de febrer de dos mil onze, 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. Andreu Caballero Romero,
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart,
Sra. María José Fernández Molina, Sr.
Lluís Ferrari Alorda, Sr. Àngel García
Bonafè, Sra. Margalida Horrach Beltran,
Sr. Felip Jerez Montes, Sra. María José
Morales Mateo, Sr. Virgili Moreno Sarrió,
Sr. Josep Pastor Espada, Sra. Maria
Payeras Crespí, Sra. Yolanda Pericàs
Izquierdo, Sra. Esperança Ramis de
Plandolit, Sr. Francesc Xavier Ramis
Otazua, Sr. Lluís Ribera Perianes, Sr.
Antoni Rodríguez, Sr. Joan Rubert
Maura, Sra. Antònia Maria Sabater
Martorell, Sr. Bartomeu Seguí Prat
(s’incorpora a la sessió en el moment en
què s’expressa a l’acta) i Sra. Rosa Maria
Tarragó Llobera.
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.

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori
.
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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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 23 DE
DESEMBRE DE 2010 I 28 DE GENER DE 2011
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les esmentades
actes.
El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. García, del grup d’Independents d'Inca, qui fa referència
que a l'Acta de 28 de gener a la darrera pàgina 54, precs i preguntes del grup municipal
d'Independents d'Inca, el Sr. García no formula cap prec ni pregunta; no obstant això, per
al·lusions demana que no es facin parts i quarts. Fa constar que ell creu que va dir que,
com que no havien anunciat cap prec ni cap pregunta, no en farien. Respecte d'aquesta
qüestió pregaven que no es fessin parts i quarts, en el sentit que els que no haguessin
anunciat precs i preguntes tampoc no en poguessin fer. Al Sr. García li agradaria que
s'escoltàs la cinta i s'explicàs, ja que creu que redactat d'aquesta manera no té gaire sentit
i no s'explica per què varen fer incidència en les parts i quarts. Per tant, sol·licita que es
corregesqui en aquest sentit.
Seguidament se sotmet a votació ordinària l’aprovació de les actes de les sessions de
data 23 de desembre de 2010 i 28 de gener de 2011, que s’aproven amb les rectificacions
esmentades.
El Sr. Batle demana que quedi reflectit a l’acta.
El Sr. Batle manifesta el condol a la Sra. María José Fernández per la mort del seu pare,
en nom propi, de l’equip de govern, dels membres del Partit Popular i de tot el consistori.
La Sra. Fernández dóna les gràcies.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 54 AL NÚM. 156 DE
2011
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 54 al 156 de 2011.
Intervé el Sr. Ramis del grup municipal del PSIB-PSOE. Comenta que entre els decrets
signats aquest mes n’apareixen molts que tenen un contingut similar. Entenen que es
tracta de campanyes d’actuació, en aquest cas, d’abandonaments de vehicles i també en
relació amb el compliment de la normativa de protecció de renous. Unes actuacions que
des del PSIB-PSOE consideren necessàries, però no poden entendre la motivació
d’actuacions aïllades i que siguin campanyes que durin només un mes. Tendrien un
contingut més important i un resultat més efectiu si es duguessin a terme d’una manera
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continuada, ja que fetes de forma esporàdica no contribueixen a millorar el funcionament
d'aquests dos apartats.
En concret han comprovat que aquest mes s’han signat més de trenta expedients per
abandonament de vehicles. Consideren que, si en un mes hi ha hagut trenta
abandonaments de vehicles, és que alguna cosa està passant a Inca, i seria important
saber les causes d’aquests abandonaments. Si, per una altra banda, s’han produït en
diferents mesos, creu que és una actuació no gaire encertada que durant mesos els
cotxes estiguin abandonats pels carrers d’Inca, ja que aquest fet dóna una mala imatge
per a la ciutat. Per aquest motiu des del PSIB-PSOE creuen que és necessari impulsar
una campanya informativa per donar a conèixer als ciutadans les alternatives que
existeixen per tal de poder tramitar l’abandonament del vehicle d’una manera
reglamentària.
Per altra banda, en referència a l’incompliment de la normativa de renous, malgrat que pel
contingut els sembli que s’ha actuat d’una forma molt rigorosa, no dubten que aquests
decrets i aquestes denúncies siguin totalment justificades. Ara bé, això no impedeix que la
corporació pugui realitzar una campanya informativa per tal de reduir les molèsties que
provoquen fets com en els que en aquests decrets es denuncien; així, tota la ciutat en
sortiria beneficiada.
Finalitzades les intervencions, els regidors es donen per assabentats dels decrets de la
Batlia.
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER A L’ATORGAMENT
DE LA DISTINCIÓ D’ARXIVER HONORARI D’INCA AL SR. GABRIEL PIERAS SALOM
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Educació,
Esports i Joventut per a l’atorgament de la distinció d’Arxiver Honorari d’Inca al Sr. Gabriel
Pieras Salom, que textualment diu:
“Atesa la proposta de la regidora de Cultura i Educació per a l’atorgament de la distinció
d’Arxiver Honorari d’Inca al Sr. Gabriel Pieras Salom;
Atesa la commemoració del 25è aniversari del Sr. Gabriel Pieras Salom com a cronista
oficial d’Inca;
Atesa la biografia adjunta, en què es constata la gran tasca que el Sr. Gabriel Pieras
Salom ha duit a terme en favor de la cultura, l’arxivística i el món editorial d’Inca;
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Inca de retre un reconeixement al Sr. Gabriel Pieras
pels motius exposats anteriorment;
La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i Joventut, reunida en sessió
ordinària de 16 de febrer de 2011, dictaminà favorablement la següent proposta, que
eleva a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació:
1. Atorgar al Sr. Gabriel Pieras Salom la distinció d’Arxiver Honorari d’Inca, amb motiu de
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la commemoració del seu 25è aniversari com a cronista oficial de la ciutat”.LA
PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA. Maria Payeras Crespí. Inca, 17 de
febrer de 2011
INFORME TÈCNIC RELATIU A LA PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA DISTINCIÓ
D’ARXIVER HONORARI D’INCA AL SR. GABRIEL PIERAS SALOM
Fonaments de dret
1. El Ple de l’Ajuntament d’Inca, reunit en sessió plenària de dia 15 d’abril de 1982,
aprovà el Reglament d’honors i distincions, d’acord amb els articles 303 i següents
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals vigent aleshores. Posteriorment el Ple municipal, en data 30 de novembre de
2007, aprovà la modificació del Reglament inicial, que passà a denominar-se
Reglament de protocol, honors, distincions i premis. Finalment el Ple municipal, en
data 27 de març de 2009, aprovà la darrera modificació de l’esmentat Reglament.
2. L’article 11 de l’esmentat Reglament, relatiu al catàleg d’honors i distincions que
atorga aquest ajuntament, no contempla la distinció d’Arxiver Honorari de
l’Ajuntament d’Inca.
Fets
1. La regidora de Cultura i Educació presenta a la consideració de la Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Esports i Joventut, que es reunirà en data 16 de
febrer de 2011, la proposta per atorgar al Sr. Gabriel Pieras Salom la distinció
d’Arxiver Honorari d’Inca, amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari com a
cronista oficial de la ciutat. A l’esmentada proposta s’adjunta una biografia, en què
es relaciona la tasca que el Sr. Pieras ha duit a terme durant la seva trajectòria en
favor de la cultura, l’arxivística i el món editorial d’Inca.
Conclusió
La distinció que es proposa no existeix en el Reglament, per la qual cosa o bé s’ha de
proposar la modificació d’aquest o bé s’ha de concedir fora del règim del Reglament de
protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament d’Inca, la qual cosa se sotmet a la
consideració de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i Joventut perquè
resolgui el que consideri més adient. Margalida Adrover Cabrera. Tècnica de Cultura i
Normalització Lingüística. Ajuntament d’Inca. Inca, 14 de febrer de 2011”
Intervé la Sra. Maria Payeras, regidora de Cultura i d’Educació, qui realitza la lectura del
Dictamen.
A continuació intervé el Sr. Ramis del grup municipal del PSIB-PSOE, qui aprofita l’ocasió
per saludar el Sr. Gabriel Pieras i la seva esposa. Anuncia el suport del seu equip al
Dictamen pel qual se li atorga la distinció d’Arxiver Honorari d’Inca. Manifesta que és un
motiu de satisfacció i d’orgull, i parla de la tasca duita a terme pel Sr. Pieras al llarg
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d’aquests anys. Aprofita l’avinentesa per donar-li l’enhorabona i l’encoratja a seguir
recuperant i donant a conèixer la història d’Inca.
Intervé el Sr. Rodríguez, portaveu del grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista, qui
comenta els mèrits que ha fet el Sr. Gabriel Pieras perquè l’Ajuntament li atorgui de
manera excepcional aquest guardó, que considera que és més que merescut.
Intervé el Sr. García, en nom del grup municipal dels Independents d’Inca, qui valora la
seva tasca, que és allò que el fa mereixedor d’aquesta distinció. Aprofita per donar-li
l’enhorabona.
Intervé el Sr. Batle, que en nom de la Batlia d’Inca i en representació de la ciutat d’Inca i
de tota la corporació es vol sumar a la felicitació al Sr. Pieras, i la fa extensiva a la seva
esposa i família, per la seva trajectòria professional i en benefici de la ciutat d’Inca.
Vist el resultat de, el Dictamen anteriorment transcrit es declara aprovat per assentiment i
unanimitat de tots els grups.
4.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR EL
RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL
DE
FACTURES
DE
L’AJUNTAMENT
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2010
Els reunits consideren el Dictamen presentat pel president de la CI conjunta d’Hisenda i
d’Urbanisme de data 21 de febrer de 2011, el qual textualment diu:
“DICTAMEN
D’HISENDA

DE

LA

COMISSIO

INFORMATIVA

CONJUNTA

D’URBANISME

I

Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada dia vint-i-u de
febrer de dos mil onze, informa favorablement, la següent proposta de despeses:
El Sr. Rafel Torres Gomez, Batle de l'Ajuntament d'Inca, eleva a la consideració del
PLE DE L'AJUNTAMENT el següent
Assumpte: Aprovació extrajudicial d'unes factures de l'exercici de 2010 i anteriors.
Atesa la necessària realització d'unes despeses durant l'exercici de 2010, per a les
quals no hi havia suficient dotació pressupostària, la Corporació va decidir fer front a les
mateixes a pesar de la inexistència de crèdit. Fruit d'aquesta decisió, que no tenia altra
finalitat que la d'evitar la paralització dels serveis municipals, son les factures corresponents
a exercicis passat que es varen quedar fora pressupost, per un import total de 922.376,50
euros, les quals s’adjunten a la present proposta, en forma d'annex una relació de les
esmentades factures.
Examinat l'expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit corresponents
bàsicament a l'exercici de 2010, tramitat en virtut del que estableix l'article 60.2, en relació al
26.2c), ambdós del Reial Decret 500/90. de 20 d'abril, i atesos els informes de la Interventora
de la Corporació, es proposa, previ dictamen de la Comissió Informativa conjunta
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d’Urbanisme i d'Economia i Hisenda, al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
PRIMER. Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures,
relacionades a l'expedient, corresponents a l'exercici passat, per un import global de
922.376,50 euros.
SEGON. Aplicar les esmentades factures a les partides de despeses del vigent
pressupost de 2011, d'acord amb l'aplicació pressupostària suggerida en la relació de
factures.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient per als
interessos municipals.
Francisca Martorell Pujadas, Interventora de l'Ajuntament d'Inca, en relació a
l'expedient de reconeixement d'obligacions corresponents a diversos fets o actes produïts
bàsicament durant l'exercici passat, i en concret pel que fa a l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits de 2010, per un import global de 922.376.50 euros., emet el següent
informe:
L'article 176.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, diu que amb càrrec als crèdits de
l'estat de despeses de cada pressupost sols es podran contreure obligacions derivades
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin
durant l'any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant, en la normativa vigent s'estableix algunes excepcions a n'aquest mandat,
de manera que s'aplicaran els crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, a les obligacions procedents d'exercicis anteriors a que es refereix l'article
60.2 del RD. 500/90 en relació amb l'article 26.2.c) del mateix Reial Decret.
L'esmentat article 60.2 diu que correspondrà a l'Ajuntament en Ple de l'Entitat el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.
De tot el que he exposat cal deduir que l'Ajuntament en Ple té potestat per a
reconèixer les obligacions que es relacionen a l'expedient.
Pel que fa a la dotació pressupostària de les factures en qüestió, per un import total
de 922.376,50 euros., hi ha que dir que en el pressupost vigent, en les partides
pressupostàries que es relacionen a l'annex de la proposta de batlia que es presenta, hi ha
crèdit pressupostari, en determinats casos per vinculació, adient per a fer front a totes les
factures relacionades, segons es desprèn del pressupost per a 2011.
Aquest es l’informe que emet a Inca, 21 de febrer de 2011.”
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FACTURES EXTRAJUDICIALS ANY 2010

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 151-22706 - URBANISME - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

PROVEÏDOR
MORANTA PERICÀS RAFEL

NÚM. FACTURA
10-2010

DATA
FACTURA
25/11/2010
TOTAL

IMPORT
3.580,28 IRPF
3.580,28

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 161-213 - SANEJAMENT, ABASTIMENT AIGUA - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS

PROVEÏDOR
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AQUADIM DISTRIBUCIONS I MUNTATGES SL
AUXILIAR DE AGUAS Y ALCANTARILLADOS SL
AUXILIAR DE AGUAS Y ALCANTARILLADOS SL
AUXILIAR DE AGUAS Y ALCANTARILLADOS SL

NÚM. FACTURA
290
291
362
437
505
552
652
688
736
F 102197
F 104086
F 105446

DATA
FACTURA
31/05/2010
31/05/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
29/10/2010
30/11/2010
31/12/2010
21/05/2010
31/08/2010
15/11/2010

B.
IMPOSABLE
269,66
909,76
2.200,55
1.645,57
756,04
1.054,68
1.495,82
2.491,08
2.141,51
304,22
185,83
680,76

IVA
43,15
145,56
352,09
296,20
136,09
189,84
269,25
448,39
385,47
48,68
33,45
122,54

TOTAL
312,81
1.055,32
2.552,64
1.941,77
892,13
1.244,52
1.765,07
2.939,47
2.526,98
352,90
219,28
803,30
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AUXILIAR DE AGUAS Y ALCANTARILLADOS SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
BONGRUP BALEARES SL
ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA
ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA
ELECTRO HIDRAULICA SA
ELECTRO HIDRAULICA SA
ELECTRO HIDRÁULICA SA
ELECTRO HIDRÁULICA SA
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL

F 105695
F 61823
F 62949
F 64031
F 64032
F 64033
F 64034
F 64035
F 64036
F 64037
F 64038
F 64042
F 65150
F 65151
F 65152
F 65153
F 65154
F 65155
59,685
59,686
59.320
59.321
59,468
59,469
204995
205028
205184
205312
205335
205400
205478
205510
205540

30/11/2010
30/09/2010
31/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
28/09/2010
28/09/2010
04/05/2010
04/05/2010
17/06/2010
17/06/2010
25/05/2010
31/05/2010
27/07/2010
30/09/2010
30/09/2010
31/10/2010
30/11/2010
16/12/2010
31/12/2010

72,61
86,84
95,69
167,88
46,01
0,83
26,03
93,66
6,25
18,28
56,40
13,90
1,82
6,64
32,34
33,39
435,56
59,44
4.822,76
2.041,86
481,00
1.645,46
5.246,96
1.515,22
364,00
103,56
60,39
144,00
382,20
69,20
86,70
618,62
52,50

13,07
15,63
17,22
30,22
8,28
0,15
4,69
16,86
1,13
3,29
10,15
2,50
0,33
1,20
5,82
6,01
78,40
10,70
868,10
367,53
76,96
263,27
839,51
242,44
58,24
16,57
10,87
25,92
68,80
12,46
15,61
111,35
9,45

85,68
102,47
112,91
198,10
54,29
0,98
30,72
110,52
7,38
21,57
66,55
16,40
2,15
7,84
38,16
39,40
513,96
70,14
5.690,86
2.409,39
557,96
1.908,73
6.086,47
1.757,66
422,24
120,13
71,26
169,92
451,00
81,66
102,31
729,97
61,95
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FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
LIMPIEZAS MUNAR FULLANA SA
LIMPIEZAS MUNAR FULLANA SA
MAINCA SA
MANTENIMENT DE COMPTADORS D'AIGUA SL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL

44185
44312
44418
44.518
10000660/A
10000796/A
10000802/A
10000938/A
10001076/A
10001228/A
10001372/A
10001377/A
10001503/A
10001635/A
F10-2468
F10-2750
F 1965
A/312
10-3464
10-3465
10-3486
10-3487
10-3488
10-3489
10-3512
10-3513
10-3514
10-3515
10-3536
10-3537
10-3538
10-3539
10-3561

31/05/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/08/2010
31/05/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/05/2010
21/06/2010
30/06/2010
01/09/2010
31/05/2010
31/05/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/07/2010
31/07/2010
31/07/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
30/09/2010

445,53
23,10
56,10
8,12
294,94
614,90
279,47
357,21
610,89
482,93
508,91
91,51
138,24
330,72
720,00
1.980,00
4,30
437,14
505,31
502,35
490,53
499,39
478,71
483,43
481,66
479,30
475,75
478,91
479,50
474,57
476,94
480,48
481,66

71,28
3,70
10,10
1,46
47,19
98,38
44,72
64,30
109,96
86,93
91,60
16,47
24,88
59,53
115,20
316,80
0,69
78,69
80,85
80,38
78,48
79,90
76,59
77,35
86,70
86,27
85,64
86,20
86,31
85,42
85,85
86,49
86,70

516,81
26,80
66,20
9,58
342,13
713,28
324,19
421,51
720,85
569,86
600,51
107,98
163,12
390,25
835,20
2.296,80
4,99
515,83
586,16
582,73
569,01
579,29
555,30
560,78
568,36
565,57
561,39
565,11
565,81
559,99
562,79
566,97
568,36
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MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
MIR POU GABRIEL
VILLALONGA RIERA MATEU

10-3562
10-3563
10-3564
10-3585
10-3586
10-3587
10-3588
10-3589
10-3590
10-3611
10-3612
10-3613
10-3614
10-3615
10-3616
10-3632
10-3633
10-3634
10-3635
595

30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
03/10/2010

477,53
475,75
477,53
478,71
481,07
35,46
477,53
479,89
477,53
484,62
481,67
478,12
482,85
478,71
482,26
484,03
482,26
485,21
481,07
37,95

85,96
85,64
85,96
86,17
86,59
6,38
85,96
86,38
85,96
87,23
86,70
86,06
86,91
86,17
86,81
87,13
86,81
87,34
86,59
6,83

563,49
561,39
563,49
564,88
567,66
41,84
563,49
566,27
563,49
571,85
568,37
564,18
569,76
564,88
569,07
571,16
569,07
572,55
567,66
44,78

TOTAL

56.395,73

9.744,03

66.139,76

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 161-22100 - SANEJAMENT, ABASTIMENT AIGUA - ENERGIA ELÈCTRICA

PROVEÏDOR
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU

NÚM. FACTURA
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE

DATA
FACTURA
20/10/2010
19/10/2010
19/10/2010
27/10/2010

B.
IMPOSABLE
28.265,85
9.459,15
5.224,32
233,42

IVA
5.087,85
1.702,65
940,38
42,02

TOTAL
33.353,70
11.161,80
6.164,70
275,44
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ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI SLU

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

22/11/2010
23/11/2010
24/11/2010

132,20
5.009,02
994,13

23,80
901,62
178,94

156,00
5.910,64
1.173,07

TOTAL

49.318,09

8.877,26

58.195,35

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 164-212 - CEMENTIRIS - EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS

PROVEÏDOR
QUÍMICA TÉCNICA SLU - KIMI-RED

NÚM. FACTURA
T0212865

DATA
FACTURA

IMPORT

21/04/2009

431,52

TOTAL

431,52

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 165-213 - ENLLUMENAT - MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS

PROVEÏDOR
DIELECTRO BALEAR SA
ELECNOR SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA

NÚM. FACTURA
29999
57000125
10010041108
10010051241
RI201000009
RI201000010
10010061307
1001007114
R10010071115
10010081026
10010081028

DATA
FACTURA
31/10/2010
19/11/2010
30/04/2010
31/05/2010
08/06/2010
08/06/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/07/2010
31/08/2010
31/08/2010

IMPORT
33,13
3.518,23
10.254,50
4.536,39
-4.053,02
-197,30
6.913,59
5.140,00
-554,58
5.619,17
229,55
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ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
ELÉCTRICA SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
MAIPRET SOCIAS Y ROSSELLÓ SA
SANDERS NADAL JOSÉ LUIS - COMERCIAL PAPIOL 54

R10010081027
R10010081029
10010091154
10010101054
10010111032
10010120884
44622
44722
44906
10001510/A
10001640/A
15910060051
????

31/08/2010
31/08/2010
30/09/2010
31/10/2010
30/11/2010
31/12/2010
30/09/2010
31/10/2010
31/12/2010
30/11/2010
31/12/2010
30/06/2010
11/10/2010

-76,65
-229,55
5.352,07
9.068,52
6.808,26
1.275,62
251,47
97,40
14,21
251,17
114,55
273,76
1.062,00

TOTAL

55.702,49

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 170-22712 - MEDI AMBIENT - ACTES MEDIAMBIENTALS

PROVEÏDOR
ÁLVAREZ RAMÍREZ MARIA DOLORES
ANTONIA ESPADA LÓPEZ - BAR POLÍGONO
COPIES PUBLICITAT SL
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
JAUME MORRO JAIME
MOLINA PIERAS SEBASTIÁN
MOLINA PIERAS SEBASTIÁN
PERICÀS MATEU BARTOMEU

NÚM. FACTURA
10000151
154
A/201000866
U-418
U-542
U-594
U-1440
700226
25
45
50

DATA
FACTURA
17/12/2010
20/03/2010
05/11/2010
26/04/2010
30/04/2010
24/05/2010
25/10/2010
22/12/2010
24/05/2010
20/09/2010
09/04/2010

IMPORT
20,55
70,62
118,00
505,76
463,65
1.026,48
471,65
354,00
32,40
27,08
782,00
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PERICÀS MATEU BARTOMEU
TELIM SL
TELIM SL

102
300995
301543

22/06/2010
31/05/2010
30/07/2010

345,00
432,10
679,68

TOTAL

5.328,97

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 171-210 - JARDINS I PARCS - INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS

PROVEÏDOR
ANTONIO RAMIS MARTINEZ CB
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
ES JARDINET D'INCA SL
FEINES PER ES CAMP SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL

NÚM. FACTURA
598
A 140
A 166
A 171
A 192
A 193
A 253
A 228
A 335
A 340
A 377
A 378
A 380
20107706
10000576/A
10000577/A
10000578/A
10000673/A
10000943/A
10000948/A
10001083/A

DATA
FACTURA
13/08/2010
20/05/2010
08/06/2010
15/06/2010
29/06/2010
30/06/2010
29/07/2010
30/07/2010
26/10/2010
27/10/2010
16/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
30/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
31/05/2010
30/07/2010
30/07/2010
31/08/2010

IMPORT
6,40
188,27
1.970,66
23,88
10,40
388,60
16,52
395,30
297,11
359,61
89,26
16,38
534,36
12,34
327,13
-801,11
473,98
103,81
141,98
71,60
161,94
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FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
PLANTES INCA SL
SEMILLAS SILVESTRES SL

10001090/A
10001234/A
10001241/A
10001511/A
10001518/A
10001641/A
10001644/A
400001596
CO-2364
CO-2401
CO-2408
CO-2423
CO-2432
CO-2443
CO-2444
CO-2349
CO-2464
CO-2479
CO-2491
CO - 2509
CO - 2515
CO - 2532
CO - 2546
CO - 2551
269/09

31/08/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/11/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/12/2010
30/09/2010
29/06/2010
29/07/2010
03/08/2010
18/08/2010
31/08/2010
08/09/2010
08/09/2010
22/09/2010
22/09/2010
08/10/2010
21/10/2010
10/11/2010
19/11/2010
03/12/2010
17/12/2010
23/12/2010
18/11/2009

23,41
71,78
42,95
61,41
6,75
17,70
30,10
15,12
3,90
47,36
17,20
49,25
28,28
59,92
13,90
6,74
54,27
14,59
10,51
8,87
15,64
48,60
16,20
42,01
33,84

TOTAL

5.528,72

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 171-213 - JARDINS I PARCS - MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS

PROVEÏDOR

NÚM. FACTURA

DATA
FACTURA

IMPORT
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AGRO-MALLORCA SA
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL
LORENZO REYNÉS SL

206179
36830
36832
36833
37292
37294
37006
37007
37028
37460
37067
37127
37128

15/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
14/12/2010
31/12/2010
31/12/2010

180,16
32,60
15,30
22,84
164,04
68,95
18,07
37,16
590,00
63,13
457,99
78,34
60,58

TOTAL

1.789,16

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 171-22706 - JARDINS I PARCS - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

PROVEÏDOR
FUNDACIÓ ES GARROVER
FUNDACIÓ ES GARROVER
FUNDACIÓ ES GARROVER
FUNDACIÓ ES GARROVER

NÚM. FACTURA
614
648
660
661

DATA
FACTURA

IMPORT

31/08/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/12/2010

702,10
1.504,50
1.504,50
702,10

TOTAL

4.413,20

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 231-480 - ACCIÓ SOCIAL - ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS
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PROVEÏDOR

NÚM. FACTURA

CELLER INCA SL - RESTAURANT CANYAMEL

DATA
FACTURA

114

IMPORT

02/08/2009

39,96

TOTAL

39,96

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 313-22699 - ACCIONS PÚBLIQUES DE SALUT - DESPESES DIVERSES

PROVEÏDOR

NÚM. FACTURA

FUNDACIÓ NATURA PARC
FUNDACIÓ NATURA PARC

382/10
395/10

DATA
FACTURA

IMPORT

01/12/2010
01/12/2010

3250,00
762,68

TOTAL

4.012,68

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 330-212 - CULTURA - EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

PROVEÏDOR
PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR SA
PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR SA

NÚM. FACTURA
F1-0043980
F1-0044018

DATA
FACTURA

IMPORT

03/12/2009
09/12/2009

63,79
21,92

TOTAL

85,71

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 330-22000 - CULTURA - ORDINARI NO INVENTARIABLE
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PROVEÏDOR

NÚM. FACTURA

BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL

FR 24

DATA
FACTURA

IMPORT

19/11/2010

-161,16

TOTAL

-161,16

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 330-22730 - CULTURA - ACTIVITATS CULTURALS

PROVEÏDOR
FULLANA PUIGSERVER PERE
MOLL MARQUÈS JOAN
RAMON FOTO-VÍDEO SL

NÚM. FACTURA
3/2010
ago-00
2010/000126

DATA
FACTURA
29/12/2010
28/10/2010
31/12/2010
TOTAL

IMPORT
255,00 IRPF
1.000,00 IRPF
49,96
1.304,96

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 339-22000 - JOVENTUT - ORDINARI NO INVENTARIABLE

PROVEÏDOR
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
SERCOOL.COM INSULAR SL
SISINVERT SL

NÚM. FACTURA
A 886
A 1983
44720
44902
F102361
8605965

DATA
FACTURA

IMPORT

25/05/2010
10/11/2010
31/10/2010
31/12/2010
31/10/2010
19/11/2010

11.311,68
60,95
432,67
108,94
20,41
326,33

TOTAL

12.260,98
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PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 339-22611 - JOVENTUT - FESTES POPULARS

PROVEÏDOR
CAN BLANCOS SL
NOVA SANT MARÇAL SL
PIROTÈCNIA JORDA SL
TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SL

NÚM. FACTURA
26
2010448
1 100100
T10-01395

DATA
FACTURA

IMPORT

09/09/2010
31/10/2010
02/08/2010
31/10/2010

40,00
259,60
14.160,00
520,00

TOTAL

14.979,60

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 339-22613 - JOVENTUT - ACTIVITAT JOVENTUT

PROVEÏDOR
DEPORTES ÉLITE SL
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS SL
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS SL

NÚM. FACTURA
01/00048
185/2010
191/2010

DATA
FACTURA

IMPORT

22/10/2010
30/11/2010
17/12/2010

180,00
159,30
177,00

TOTAL

516,30

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 420-22717 - INDÚSTRIA - PROMOCIÓ COMERÇ CENTRE D'INCA

PROVEÏDOR
CENT&MENT COMUNICACIÓ SL
CENTAUREA BALEARICA SLU

NÚM. FACTURA
A-585
A0525

DATA
FACTURA
31/12/2009
28/12/2010

IMPORT
3.248,00
4.327,81
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COMAS BARCELÓ JOAN
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
MATAS BAUZÀ ANTONIA
MOLINA PIERAS SEBASTIÁN
RADIO POPULAR SA COPE
ÚLTIMA HORA RADIO SA

5/2010
400001436
U-1940
3/2010
45
031 - 02 - 01002
M/8347

30/12/2010
28/05/2010
31/12/2010
30/12/2010
20/09/2010
31/12/2010
31/12/2010

2.293,20
3,45
927,48
2.548,00
27,08
1.469,10
306,82

TOTAL

15.150,94

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 430-213 - COMERÇ INTERIOR - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS

PROVEÏDOR
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL

NÚM. FACTURA
A 88

DATA
FACTURA

IMPORT

25/01/2010

45,01

TOTAL

45,01

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 432-22611 - TURISME - FESTES POPULARS FIRES I DIJOUS BO

PROVEÏDOR
ASSOCIACIÓ DE FORNERS I PASTISSERS DE LES ILLES BALEARS
ASSOCIACIÓ DE RAMADERS DE PORC NEGRE MALLORQUÍ SELECTE
ASSOCIACIÓN BALEAR ES CAVALL
CAMPANER PARIS SEBASTIÁN
CAMPANER PARIS SEBASTIÁN
CONSTANZA GRANDVAL MARIA TALLER VELAS
FERRAGUT VALLESPIR JORGE

NÚM. FACTURA
35/10
1-10
27/2009
05/2010
06/2010
1
91

DATA
FACTURA
30/11/2010
19/11/2010
05/11/2009
30/11/2010
30/11/2010
07/11/2010
02/12/2010

IMPORT
6.415,20
3.300,00
30.000,00
1.239,00
598,85
160,00
1.652,00
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GABINETE PROFESIONAL DE SEGURIDAD SL
GABINETE PROFESIONAL DE SEGURIDAD SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GENERAL MUSIC SL
GENERAL MUSIC SL
GENERAL MUSIC SL
GENERAL MUSIC SL
GENERAL MUSIC SL
GENERAL MUSIC SL
GRUP TRUI MALLORCA SL
GRUP TRUI MALLORCA SL
GRUP TRUI MALLORCA SL
GRUP TRUI MALLORCA SL
GRUP TRUI MALLORCA SL
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
MALLORQUINA D'ARTISTES SL
MALLORQUINA D'ARTISTES SL
MAS BERGAS PEDRO
MAS BERGAS PEDRO
MATEU GENESTRA ANTONIO
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
OLONA KLUNDER JAVIER
PAGESA DE MALLORCA SL
PATRONAT DE LES RACES AUTÒCTONES DE LES ILLES BALEARS
PEGASUS MERCADOS TEMATICOS SL

110/10
118/10
400001276
400001654
400001658
400001663
A11 112
A11 113
A11 114
A11 115
A11 116
A11 117
A/2101071
A/2101268
A/2101269
A/2101270
A/2101180
U-1801
U-1802
A11 3
A11 4
139
142
20101463
2009320
2009321
2009323
2010449
2010450
2010/ai/4.01
2010/1/1015
5
607/10

02/11/2010
19/11/2010
31/12/2009
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/10/2010
15/11/2010
15/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
20/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
19/11/2010
31/10/2009
31/10/2009
31/10/2009
31/10/2010
08/11/2010
18/11/2010
10/12/2010
19/11/2010
02/11/2010

24.838,98
16.578,08
277,20
863,23
662,16
46,20
15.340,00
1.593,00
1.062,00
8.260,00
1.062,00
1.180,00
2.891,00
1.699,20
2.242,00
1.050,48
1.180,00
682,75
967,01
1.416,00
7.080,00
874,80
2.592,00
1.424,24
1.455,80
649,60
696,00
1.370,84
368,21
2.214,50 IRPF
1.804,94
1.100,00
11.800,00
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POLY-KLYN SL
PUJADAS HORRACH JUAN
RADIO POPULAR SA COPE
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
ROVIRA ALZINA JOAN
ROVIRA ALZINA LORENZO
SEGUI CASAS MIQUEL - ES FORN D'EN CASAS
SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL

01/1030046
111/2010
031 - 02 - 00903
2010/000102
2010/000111
AL 86
AL 154
85
F04.10-4171
100043PA00564

30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
14/12/2010
14/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
24/10/2010
31/12/2010
30/11/2010

1.019,52
4.446,00
1.062,00
1.215,40
2.507,50
1,22
51,23
600,00
5.000,00
7.330,75

TOTAL

183.920,89

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 450-210 - VIES PÚBLIQUES - INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS

PROVEÏDOR
ABOCADOR D'ENDERROCS SL
ABOCADOR D'ENDERROCS SL
ADALMO SL
ADALMO SL
ADALMO SL
ADALMO SL
AGLOMERADOS DOS R SL
AGLOMERADOS MALLORCA SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA
ANTONIO RAMIS MARTINEZ CB
ANTONIO RAMIS MARTINEZ CB

NÚM. FACTURA
FE10 146
153
002/8.443
004/9.067
004/9.388
004/9.578
A10/1002
300419
300513
300552
300652
425
671

DATA
FACTURA
30/11/2010
31/12/2010
30/04/2010
15/07/2010
15/09/2010
15/10/2010
10/11/2010
14/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
30/11/2010
21/06/2010
17/09/2010

IMPORT
139,20
139,20
113,00
824,04
549,18
373,14
614,54
4.082,43
558,28
139,57
314,03
80,97
82,36
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ANTONIO RAMIS MARTINEZ CB
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
CAPÓ COLL GUILLEM
CAPÓ COLL GUILLEM
CAPÓ COLL GUILLEM
CAPÓ COLL GUILLEM
CAPÓ COLL GUILLEM
CELLER INCA SL
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL REINÉS GUILLERMO
COLL SERRA PERE - GERRERIA PERE COLL
CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES JUAN PEREZ RAJA
CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES JUAN PEREZ RAJA
CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES JUAN PEREZ RAJA
CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES JUAN PEREZ RAJA
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
FERRERIA MUNAR CB
FERRERIA MUNAR CB
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL

770
A 1157
A 1195
A 1568
A 2077
449
453
456
465
467
113
752
960
1237
1518
1715
1944
2150
2380
2573
1913
16
17
18
19
205310
102-10
120-10
44305
44316
44421
44525
44615

25/10/2010
25/06/2010
30/06/2010
03/09/2010
23/11/2010
30/06/2010
10/08/2010
07/10/2010
24/11/2010
31/12/2010
18/11/2010
30/04/2010
31/05/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
30/10/2010
30/11/2010
31/12/2010
01/07/2010
30/09/2010
13/10/2010
29/10/2010
25/11/2010
30/09/2010
24/11/2010
22/12/2010
30/06/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/08/2010
30/09/2010

82,36
91,62
25,15
182,90
12,00
571,16
154,86
1.107,24
845,49
268,33
166,32
111,77
291,04
242,74
147,36
500,05
103,37
161,66
150,40
57,71
708,00
11.645,96
13.885,88
11.830,79
7.600,56
72,57
342,20
365,80
7.046,21
260,76
227,60
485,94
194,10
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FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA COLL SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL

44723
44818
44898
10000487/A
10000515/A
10000516/A
10000517/A
10000519/A
10000630/A
10000659/A
10000661/A
10000665/A
10000667/A
10000766/A
10000795/A
10000800/A
10000910/A
10000937/A
10001047/A
10001075/A
10001077/A
10001198/A
10001227/A
10001231/A
10001344/A
10001371/A
10001373/A
10001375/A
10001381/A
10001475/A
10001502/A
10001504/A
10001508/A

31/10/2010
30/12/2010
31/12/2010
30/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/07/2010
30/07/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010

3.931,88
1.169,64
384,67
492,54
15,95
187,83
6,01
22,70
342,99
484,17
78,59
11,40
279,92
1.116,33
414,22
62,35
75,20
605,97
83,60
496,61
7,00
106,50
1.515,21
24,30
317,40
972,96
15,19
92,32
20,40
334,52
886,58
10,80
1.012,91
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FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GRUES AMUNT SL
GRUES AMUNT SL
GRUES AMUNT SL
GRUES AMUNT SL
GRUES AMUNT SL
HUNE MAQUINARIA SL
HUNE MAQUINARIA SLU
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
INCACOLOR SL
LIMPIEZAS INDUSTRIALES COLIS SL
LIMPIEZAS INDUSTRIALES COLIS SL

10001601/A
10001634/A
10001636/A
400001438
400001593
400001594
400001610
400001611
400001659
6697
6698
6712
6743
6732
208656
216228
26815
26886
26987
27062
27162
27223
27310
27429
27492
27581
27644
27727
27787
27888
27953
258/A
330/A

31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
28/05/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/11/2010
30/06/2010
30/06/2010
31/07/2010
30/09/2010
31/8/101
20/09/2010
25/10/2010
15/05/2010
31/05/2010
15/06/2010
30/06/2010
15/07/2010
31/07/2010
15/08/2010
15/09/2010
30/09/2010
15/10/2010
31/10/2010
15/11/2010
30/11/2010
15/12/2010
31/12/2010
31/05/2010
31/07/2010

39,35
299,65
2,45
168,28
10,62
49,57
14,76
25,80
11,34
6.008,80
278,40
6.112,40
4.278,68
6.112,40
406,18
234,47
259,36
308,00
603,76
400,06
260,34
334,22
335,29
162,84
123,56
363,04
1.835,81
791,31
100,44
167,44
108,74
523,23
1.826,28
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LIMPIEZAS INDUSTRIALES COLIS SL
LIMPIEZAS INDUSTRIALES COLIS SL
LIMPIEZAS INDUSTRIALES COLIS SL
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAINCA SA
MAIRATA SL
MAIRATA SL
MAIRATA SL
MAIRATA SL
MAIRATA SL
MAIRATA SL
MAIRATA SL
MAIRATA SL
MARBRES MENHIR SL
MARBRES MENHIR SL
MIQUEL BORRÀS MARTÍ - FERRERIA CAN MARTÍ
MIQUEL BORRÀS MARTÍ - FERRERIA CAN MARTÍ

396/A
496/A
558/A
F 1086
F 1087
F 1416
F 1599
F 1600
F 1781
F 1964
F 2282
F 2426
F 2751
F 2752
F 2898
F 3055
F 3200
F 3355
F 3508
F 3509
F 3632
A 598
A 635
A 798
A 897
A 985
A 986
A 987
A 1072
1000713
1000742
33
87

31/08/2010
31/10/2010
30/11/2010
15/04/2010
15/04/2010
15/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
15/06/2010
30/06/2010
30/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
30/09/2010
15/10/2010
31/10/2010
15/11/2010
30/11/2010
15/12/2010
15/12/2010
31/12/2010
30/06/2010
29/07/2010
29/09/2010
30/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/12/2010
14/06/2010
15/11/2010
30/06/2010
30/09/2010

275,40
1.124,82
2.340,90
508,32
2,85
476,06
172,21
101,69
283,55
174,73
209,07
454,37
606,33
39,77
298,99
137,22
200,94
23,05
209,89
37,49
27,67
6.781,30
3.596,29
3.854,19
6.358,30
6.910,00
158,12
89,23
50,03
322,70
247,33
106,72
17,70
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MIQUEL BORRÀS MARTÍ - FERRERIA CAN MARTÍ
MIQUEL BORRÀS MARTÍN - FERRERIA CAN MARTÍ
MIQUEL BORRÀS MARTÍN - FERRERIA CAN MARTÍ
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVA SANT MARÇAL SL
NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL
PEDRO Y BME. LLINAS MAURA CB
PERICÀS MATEU BARTOMEU
PLANISI INDUSTRIAL SA
PLANISI INDUSTRIAL SA
PLANISI SA
PLANISI SA
PLANISI SA
PLANISI SA
PLANISI SA
PLANISI SA
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL

110
129
158
2010117
2010145
2010147
2010217
2010220
2010267
F10/2040
A/3100491
204
201009570
201010619
201004318
201004632
201005432
201006574
201010913
201011176
FMC1000574
FMC1000783
FMC1000815
FMC1000816
FMC1000838
FMC1000839
FMC1000898
FMC1001054
FMC1001055
FMC1001215
FMC1001216
FMC1001217
FMC1001218

31/10/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/03/2010
30/04/2010
30/04/2010
31/05/2010
31/05/2010
30/06/2010
30/09/2010
20/12/2010
16/12/2010
01/10/2010
01/11/2010
01/05/2010
10/05/2010
01/06/2010
01/07/2010
10/11/2010
20/11/2010
30/04/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
30/06/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/07/2010
31/07/2010
31/07/2010

70,38
87,67
18,29
9,74
83,52
9,74
83,52
9,74
77,95
277,03
188,80
117,00
70,51
130,96
114,81
362,24
17,26
52,30
69,86
279,14
287,40
321,17
348,18
304,41
3.526,06
663,42
163,91
3.294,60
968,62
61,55
54,70
99,86
1.249,34
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POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL
PUJADAS HORRACH JUAN
PUJADAS HORRACH JUAN
PUJADAS HORRACH JUAN
PUJADAS HORRACH JUAN
PUJADAS HORRACH JUAN - TRANSPORTES JUAN PUJADAS
PUJADAS HORRACH JUAN - TRANSPORTES JUAN PUJADAS
RAMON-BENNASAR SL
SERCOOL.COM INSULAR SL
SERCOOL.COM INSULAR SL
SERCOOL.COM INSULAR SL
SERCOOL.COM INSULAR SL
SERCOOL.COM INSULAR SL
SERCOOL.COM INSULAR SL
SERCOOL.COM INSULAR SL
SOLDARIS SL
SOLDARIS SL
SUMINISTROS SON AMONDA SL
SUMINISTROS SON AMONDA SL
TALLERES CELAYA SL
TREBALLS DEL BOSC SL
TREBALLS DEL BOSC SL
VIDRES INCA SL
VIDRES INCA SL
VIDRES INCA SL
VILANOVA PONS SL

FAC1005749
FAC1005750
FMC1001432
FMC1001710
FMC1001711
FAC1007913
FMC1001859
FMC1001487
70/2010
091/2010
096/2010
122/2010
049/2010
060/2010
44
F100778
F101020
F101752
F101883
F102114
F102358
F102614
1000205/001
1000402/001
21,052
21,096
A/8017
A/2010498
A/2010501
3454
3527
3545
122-3004358

31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/10/2010
31/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/9/910
30/07/2010
30/09/2010
30/10/2010
31/12/2010
31/05/2010
30/06/2010
29/07/2010
30/04/2010
31/05/2010
30/06/2010
31/08/2010
30/09/2010
31/10/2010
30/11/2010
20/05/2010
30/09/2010
15/08/2010
31/08/2010
13/12/2010
20/09/2010
23/09/2010
13/08/2010
04/11/2010
25/11/2010
31/12/2010

249,50
354,75
107,71
817,27
535,06
119,77
375,15
30,77
1.915,29
373,23
2.958,35
2.599,16
9.914,73
8.162,70
379,51
150,34
183,50
40,45
140,17
102,06
95,04
51,03
70,41
42,26
150,21
41,11
9,44
109,50
842,52
305,57
250,58
440,80
11,89
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VILLALONGA RIERA MATEU
VILLALONGA RIERA MATEU
VILLALONGA RIERA MATEU
VILLALONGA RIERA MATEU
VILLALONGA RIERA MATEU
VILLALONGA RIERA MATEU
VILLALONGA RIERA MATEU
VILLALONGA RIERA MATEU

330
331
398
657
658
729
261
468

05/06/2010
05/06/2010
05/07/2010
03/11/2010
03/11/2010
06/12/2010
07/05/2010
05/08/2010

153,26
34,39
39,53
382,01
79,39
262,22
278,48
45,51

TOTAL

198.960,90

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 450-214 - VIES PÚBLIQUES - REPARACIÓ TRANSPORT

PROVEÏDOR
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL

NÚM. FACTURA
01/3398
01/3549
01/3550
01/3551
01/3552
01/3553
01/3554
01/3555
01/3556
01/3557
01/3558
01/3651
01/3652
01/3653
01/3654

DATA
FACTURA
29/07/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010

IMPORT
167,91
996,48
576,30
330,13
1.058,99
401,39
39,51
319,57
275,58
90,86
214,51
366,84
214,22
562,36
168,15
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AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
AUTOMECÁNICA INCA SL
ELECTROMECÀNICA LLOMPART SL
EQUIPABOSLO SL
LORENZO REYNÉS SL
MARTORELL FLORIT JAIME
MARTORELL POU MIGUEL - CICLOS MARTORELL
NEUMÀTICS BINISSALEM SL
NEUMÀTICS BINISSALEM SL
NEUMÀTICS BINISSALEM SL
NEUMÀTICS BINISSALEM SL
NEUMÀTICS BINISSALEM SL
NEUMÀTICS BINISSALEM SL
NEUMÀTICS BINISSALEM SL
NEUMÀTICS BINISSALEM SL
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA

01/3694
01/3695
01/3731
01/3732
01/3733
01/3734
01/3735
205311
400CR
000004049
36683
5655
4888
86078
86753
87352
88028
88030
88031
88074
88470
862143
862146
862147
865113
865114
865116
868035
868036
868037
868038
868039
868040

30/11/2010
30/11/2010
30/12/2010
30/12/2010
30/12/2010
30/12/2010
30/12/2010
30/09/2010

809,37
245,44
297,57
162,16
343,95
253,86
185,38
18,43

31/10/2010
30/09/2010
02/12/2010
07/05/2010
30/09/2010
31/10/2010
31/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010

4,38
19,05
174,64
164,25
70,35
35,42
64,98
144,05
16,52
17,00
123,90
195,41
81,80
49,38
90,03
110,88
56,62
108,38
36,79
54,26
54,15
49,14
88,95
67,43
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RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
RECAMBIOS CENTRO SA
REPMA MALLORCA SL
REPMA MALLORCA SL
REPMA MALLORCA SL
REPMA MALLORCA SL
TALLERES INCAUTOMOCIÓN SL
TALLERES INCAUTOMOCIÓN SL

868041
868042
868043
868044
868045
868046
868047
871046
871047
871048
871049
871050
871051
871052
871053
871054
871055
873980
873981
873982
873983
873984
873985
873986
873987
873988
873990
12920/1
12943/1
13084/1
13179/1
F1-0010688
F1-0010689

30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
20/08/2010
25/08/2010
01/10/2010
02/11/2010
30/09/2010
30/09/2010

94,23
-54,15
29,31
41,06
134,43
128,21
63,54
187,07
68,44
855,77
101,54
1,68
71,80
0,00
62,52
136,35
82,32
141,98
147,82
29,69
82,27
150,90
134,52
40,18
77,23
10,24
-2,78
1.937,95
1.113,96
150,80
2.044,86
18,80
548,71
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TALLERES INCAUTOMOCIÓN SL
TALLERES INCAUTOMOCIÓN SL
TALLERES INCAUTOMOCIÓN SL

F1-0010690
F1-0010796
F1-0010797

30/09/2010
31/10/2010
31/10/2010

183,15
177,02
176,63

TOTAL

19.144,77

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 912-22601- ÒRGANS DE GOVERN - ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES

PROVEÏDOR
SIMONET GUARDIOLA MIGUEL

NÚM. FACTURA
834/2010

DATA
FACTURA

IMPORT

11/11/2010

4.779,00

TOTAL

4.779,00

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 920-212 - ADMINISTRACIO GENERAL - EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS

PROVEÏDOR
ASIB SEGURIDAD SL
BALEAR DE ASCENSORES SL
BALEAR DE ASCENSORES SL
BALEAR DE ASCENSORES SL
BALEAR DE ASCENSORES SL
BALEAR DE ASCENSORES SL
EXTINT NORD SL
PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR SA
ROLDAN OFICINES I DESPATXOS SA
ROLDAN OFICINES I DESPATXOS SA
ROVIRA ALZINA LORENZO

NÚM. FACTURA
354
10/03/000288
10/01/007268
10/01/008170
10/01/009009
10/01/009389
PRESUP. 203
F1-0047351
200.801
201.268
AL 177

DATA
FACTURA
30/12/2010
31/03/2010
01/10/2010
01/10/2010
01/10/2010
01/10/2010
07/01/2010
27/10/2010
15/06/2010
08/10/2010
31/12/2010

IMPORT
765,83
4.385,50
417,79
374,79
394,85
354,00
1.167,54
31,51
3.542,18
280,01
34,12
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ROVIRA ALZINA LORENZO

AL 99

31/12/2010

26,59

TOTAL

11.774,71

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 920-22000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL - ORDINARI NO INVENTARIABLE

PROVEÏDOR
ANTONIO RAMIS MARTÍNEZ CB
ANTONIO RAMIS MARTÍNEZ CB
ANTONIO RAMIS MARTÍNEZ CB
CELLER INCA SL
CENTRE D'IMPRESSIÓ DE MALLORCA SL
CENTRE D'IMPRESSIÓ DE MALLORCA SL
CENTRE D'IMPRESSIÓ DE MALLORCA SL
EUROCARNAVALES SA
EUROCARNAVALES SA
FERRETERIA FERRAGUT BONET SL
HIPER MANACOR SA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INTERNACIONAL BALEAR COURIER SL
LLOBERA RAMIS ANTÒNIA
NEOFON TELECOMUNICACIONES SL
PASTOR SOFTWARE&HARDWARE SA
PASTOR SOFTWARE&HARDWARE SA
PASTOR SOFTWARE&HARDWARE SA
PASTOR SOFTWARE&HARDWARE SA
PASTOR SOFTWARE&HARDWARE SA

NÚM. FACTURA
774
794
804
140
10/00511
10/00839
10/00840
1.361
1.370
10001085/A
23946
U-1617
V-1820
U-1863
U-1939
A 109441
1000015
42
14626
14931
14946
14948
14953

DATA
FACTURA
28/10/2010
12/11/2010
01/12/2010
22/12/2010
30/06/2010
11/12/2010
11/12/2010
26/10/2010
21/12/2010
31/08/2010
24/12/2010
23/11/2010
20/12/2010
28/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
28/12/2010
30/11/2010
24/11/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010

IMPORT
95,58
47,79
47,79
1.188,00
5,22
48,68
85,67
1.439,51
10,35
45,55
11.451,00
249,57
1.722,80
407,10
966,42
151,41
16,60
514,36
187,04
122,41
214,23
124,17
489,48
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REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA
SERCOOL.COM INSULAR SL
SERVICIOS OFICINA ALCUDIA SL
TONERCLASS SL
TONERCLASS SL
TONERCLASS SL
TONERCLASS SL
VILANOVA PONS SL
VILANOVA PONS SL

12456
F102618
418-2100741
10.684/10
10.806/10
11.156/10
11.572/10
122-3003929
122-3003998

10/12/2010
30/11/2010
31/12/2010
22/11/2010
24/11/2010
02/12/2010
21/12/2010
17/11/2010
30/11/2010

-80,55
244,30
100,63
174,88
107,55
244,51
67,97
115,64
190,26

TOTAL

20.795,92

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 920-22001 - ADMINISTRACIÓ GENERAL - PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES

PROVEÏDOR
EDITORIAL ARANZADI SA
WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA
WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA

NÚM. FACTURA
2001809843
2010-34791
2010-30106692

DATA
FACTURA

IMPORT

04/11/2010
08/06/2010
02/12/2010

161,50
1667,65
747,76

TOTAL

2.576,91

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 920-22002 - ADMINISTRACIÓ GENERAL - MATERIAL INFORMÀTIC

PROVEÏDOR
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL

NÚM. FACTURA
A 238
A 370

DATA
FACTURA
03/02/2009
12/03/2010

IMPORT
130,27
303,12
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BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL
BEL SISTEMES INFORMÀTICS SL

A 632
A 668
A 996
A 1219
A 1400
A 1605
A 1762
A 2006
A10 2148
A10 2179

20/04/2010
27/04/2010
10/06/2010
06/07/2010
31/07/2010
08/09/2010
06/10/2010
15/11/2010
09/12/2010
16/12/2010

17,01
135,00
393,82
311,96
28,49
474,36
29,05
55,00
196,85
85,21

TOTAL

2.160,14

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 920-22100 - ADMINISTRACIÓ GENERAL - ENERGIA ELÈCTRICA

PROVEÏDOR
ENDESA ENERGIA XXI SLU
ENDESA ENERGIA XXI SLU
ENDESA ENERGIA XXI SLU
ENDESA ENERGIA XXI SLU
ENDESA ENERGIA XXI SLU
ENDESA ENERGIA XXI SLU
ENDESA ENERGIA XXI SLU
ENDESA ENERGIA XXI SLU

NÚM. FACTURA
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE

DATA
FACTURA

IMPORT

22/11/2010
19/11/2010
17/11/2010
14/12/2010
14/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
14/12/2010

575,64
3.149,63
1.106,75
131,33
79,84
166,77
2.673,76
315,98

TOTAL

8.199,70

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 920-22110 - ADMINISTRACIÓ GENERAL - PRODUCTES NETEJA
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PROVEÏDOR
SERVICIO DE
SERKONTEN
SISINVERT SL
SISINVERT SL
SISINVERT SL
SISINVERT SL
SISINVERT SL

CONTENEDORES

HIGIÉNICOS

NÚM. FACTURA
SANITARIOS

SA

DATA
FACTURA

IMPORT

01F040797
8601802
8605943
8605946
8606310
8606726

01/10/2010
23/04/2010
19/11/2010
19/11/2010
30/11/2010
31/12/2010

475,76
359,92
615,50
566,05
235,56
617,28

TOTAL

2.870,07

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 920-22602 - ADMINISTRACIÓ GENERAL - PUBLICITAT I PROPAGANDA

PROVEÏDOR
3 DIGITS SL
3CATORZE - RIBAS ANDREU XAVIER
3CATORZE - RIBAS ANDREU XAVIER
ANSA PUBLICIDAD SL
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE BALEARES SL
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA

NÚM. FACTURA
F0100037
A0504
A0503
A 627
A-555
3
39
133
134
273
291
296

DATA
FACTURA
01/01/2010
28/06/2010
16/09/2010
19/02/2010
30/11/2010
20/01/2009
16/02/2009
26/03/2010
27/03/2010
10/05/2010
30/06/2010
01/08/2010

IMPORT
725,00
174,00
649,00
464,00
295,00
3.480,00
2.784,00
2.784,00
2.784,00
3.480,00
2.784,00
2.832,00
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ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DIJOUS D'INCA
BLANCO ABADIA JUAN PABLO
BLANCO ABADIA JUAN PABLO
BLANCO ABADIA JUAN PABLO
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CENT&MENT
CONSULPI SL - CONSULTORS PROPIETAT INDUSTRIAL
CONSULPI SL - CONSULTORS PROPIETAT INDUSTRIAL
CONSULPI SL - CONSULTORS PROPIETAT INDUSTRIAL
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA

302
323
324
342
55
65
144
A-130
A-216
A-594
A-597
A-26
A-28
A-62
A-72
A-73
A-102
A-106
A-107
A-99
A-140
A-173
A-203
A-229
A-260
A-304
A-335
RA-32
10-217
10-1-697
10-1-710
S0003151
S0003990

18/08/2010
02/10/2010
09/10/2010
13/11/2010
25/05/2010
30/06/2010
30/11/2010
31/03/2009
31/05/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/01/2010
31/01/2010
28/02/2010
28/02/2010
28/02/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
30/04/2010
31/05/2010
30/06/2010
31/07/2010
30/09/2010
25/10/2010
17/12/2010
17/12/2010
30/06/2010
26/10/2010
27/10/2010
01/01/2010
01/01/2010

4.248,00
2.832,00
3.540,00
2.832,00
1.740,00
1.740,00
1.770,00
545,08
5.772,16
2.519,52
266,80
301,60
104,40
603,20
853,76
3.734,56
174,00
336,40
371,20
1.508,00
1.357,20
603,20
603,20
613,60
696,20
348,10
206,50
-413,00
1.798,00
354,00
885,00
299,00
299,00
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EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
EDITORA BALEAR SA - DIARIO DE MALLORCA
GRUPO DE EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS SA - GREPSA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
HORA NOVA SA
INFORAIGUER SL - SA PLAÇA
INFORFAIGUER SC - REVISTA SA PLAÇA
INFORFAIGUER SC - REVISTA SA PLAÇA
INGRAMA SA - INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA
INSTITUT MUNICIPAL DE LA COMUNICACIÓ DE MARRATXI
INSTITUT MUNICIPAL DE LA COMUNICACIÓ DE MARRATXI
MAS BERGAS PEDRO

S0003998
P0000162
P0002803
P0003009
P0003010
P0000294
P0000295
P0003617
P0004591
P0004598
P0005641
10-05055
M/112846
M/113496
M/114147
M/114821
M/115574
M/116364
M/116897
M/117011
M/117138
M/118412
M/119061
M/119615
M/119770
M/120458
A/7293
A/8187
A/8199
U-577
JULIOL
NOVEMBRE
98

01/01/2010
30/01/2010
15/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/07/2010
31/07/2010
15/10/2010
15/10/2010
30/11/2010
03/11/2010
31/01/2010
28/02/2010
31/03/2010
30/04/2010
31/05/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/07/2010
31/07/2010
30/09/2010
31/10/2010
29/11/2010
30/11/2010
31/12/2010
03/02/2010
21/10/2010
18/11/2010
20/05/2010
16/07/2010
25/11/2010
08/02/2010

299,00
580,00
278,40
3.480,00
278,40
88,50
354,00
932,20
531,00
141,60
1.165,84
872,02
366,56
696,00
1.563,68
1.661,12
538,24
269,12
87,19
118,00
1.316,88
1.217,76
3.304,00
236,00
3.558,88
2.367,08
239,98
354,00
354,00
219,24
293,48
82,60
74,90
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MAS BERGAS PEDRO
MAS BERGAS PEDRO
MAS INCA 2010 SL
MAS INCA 2010 SL
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MIFU SA
MITJANS DE COMUNICACIÓ SL
MITJANS DE COMUNICACIÓ SL
OTNIS BALEAR SL
OTNIS BALEAR SL
RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA SAU
RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA SAU
RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA SAU
RÀDIO POPULAR SA COPE
RADIO POPULAR SA COPE
RADIO POPULAR SA COPE

103
112
00/028
00/029
MS/682,665
MS/682,676
MS/684,013
MS/684,017
MS/700,947
MS/700,960
MS/702,401
MS/702,402
MS/719.140
MS/719.152
MS/720.691
MS/720.694
MS/731.323
MS/737.409
MS/737.411
MS/737.421
MS/738.859
MS/738.860
MS/738.864
PF-338
PF-508
PF-190/10
PF-237/10
TV245
2010-523
TV281
031 - 02 - 00367
031 - 02 - 00569
031 - 02 - 00649

30/03/2010
19/05/2010
07/01/2010
07/01/2010
01/02/2010
01/02/2010
02/02/2010
02/02/2010
01/05/2010
01/05/2010
02/05/2010
02/05/2010
01/08/2010
01/08/2010
02/08/2010
02/08/2010
01/10/2010
01/11/2010
01/11/2010
01/11/2010
02/11/2010
02/11/2010
02/11/2010
18/05/2010
15/07/2010
21/10/2010
04/11/2010
30/04/2010
10/11/2010
30/11/2010
31/05/2010
31/07/2010
31/08/2010

155,15
153,22
597,40
597,40
80,50
80,50
71,00
71,00
86,00
86,00
71,00
71,00
86,00
86,00
71,00
71,00
330,00
86,00
86,00
86,00
71,00
71,00
264,50
290,00
743,40
2.360,00
1.180,00
1.160,00
1.180,00
1.180,00
812,00
354,00
265,50
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RADIO POPULAR SA COPE
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL

031 - 02 - 00803
2010/000020
2010/000021
2010/000022
2010/000023
2010/000024
2010/000025
2010/000026
2010/000027
2010/000048
2010/000049
2010/000050
2010/000051
2010/000052
2010/000053
2010/000104
2010/000105
2010/000106
2010/000107
2010/000108
2010/000116
2010/000119
2010/000120
2010/000121
2010/000122
2010/000123
2010/000124
2010/000125
2010/000127
2010/000128
2010/000129
2010/000130
2010/000131

31/10/2010
20/04/2010
20/04/2010
20/04/2010
20/04/2010
20/04/2010
20/04/2010
20/04/2010
20/04/2010
29/06/2010
29/06/2010
29/06/2010
29/06/2010
29/06/2010
29/06/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010

2.053,20
592,59
597,09
578,64
585,61
527,37
571,67
580,95
564,68
591,29
599,56
557,73
557,73
587,34
237,32
592,04
581,85
596,42
585,66
572,05
147,50
599,62
588,65
598,09
588,68
593,76
589,07
468,73
555,38
619,25
522,19
595,71
546,07
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RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
RAMON FOTO-VÍDEO SL
REY SOL SA
REY SOL SA - EL MUNDO
SAT AGROCOLL PASTOR - SON BORDILLS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SL
SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU
SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU
SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU
SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU
ÚLTIMA HORA RADIO SA
ÚLTIMA HORA RADIO SA
ÚLTIMA HORA RADIO SA
ÚLTIMA HORA RADIO SA
ÚLTIMA HORA RADIO SL

2010/000132
2010/000133
2010/000134
2010/000135
2010/000136
2010/000137
2010/000138
2010/000139
2010/000140
2010/000141
2010/000142
2010/000143
120028572
120026903
10000745
100043PA00276
100043PA00381
100043PA00599
100043PA00614
A10-30
A10-75
A10-132
A10-180
M/9065
M/9086
M/9134
M/9284
M/8702

31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
30/11/2010
31/01/2010
14/12/2010
31/05/2010
30/06/2010
30/11/2010
01/12/2010
01/02/2010
03/05/2010
03/08/2010
02/11/2010
30/06/2010
31/07/2010
09/08/2010
30/11/2010
31/01/2010

574,44
597,98
560,25
593,10
595,71
567,34
597,93
567,34
581,53
574,44
597,98
633,39
755,20
336,40
479,67
3.480,00
3.480,01
3.540,00
3.540,01
1.044,00
1.044,00
1.062,00
708,00
162,40
708,05
354,00
708,04
69,60

TOTAL

155.787,22
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PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 924-22611 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA - FESTES POPULARS

PROVEÏDOR
ANTÒNIA LLOBERA RAMIS
ASSOCIACIÓ CULTURAL COFRE ANTIC
ASSOCIACIÓ CULTURAL FOLKLÒRICA "REVETLERS DES PUIG D'INCA"
ASSOCIACIÓ CULTURAL FOLKLÒRICA "REVETLERS DES PUIG D'INCA"
ASSOCIACIÓ CULTURAL REVETLA D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL REVETLA D'INCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL XEREMIERS DE PALMA
ASSOCIACIÓ CULTURAL XEREMIERS DE PALMA
AUTORCARS ALORDA SL
CENTRE D'IMPRESSIÓ DE MALLORCA SL
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
COLLA GEGANTERA "GEGANTS D'INCA"
DISTRIBUCIONES BEALVA SL - MALLORCA DOLÇ
DISTRIBUCIONES BEALVA SL - MALLORCA DOLÇ
ESTEVE GARCÍA RAFEL - GRUPO ES RAIGUER
EUROCARNAVALES SA
EUROCARNAVALES SA
EUROCARNAVALES SA
EUROCARNAVALES SA
FERNÁNDEZ DÍAZ MARIA ESTRELLA
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL

NÚM. FACTURA
1000006
23/10
0002/2010
0007/2010
124
129
325-B/2010
341-B/2010
1000181
10/00844
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
06-026828
06-026829
1/10
1.318
1.319
1.321
1.323
1000014
400001365

DATA
FACTURA
14/09/2010
15/11/2010
01/08/2010
30/12/2010
27/04/2009
26/02/2010
30/07/2010
15/11/2010
04/05/2010
11/12/2010
19/04/2010
26/04/2010
03/05/2010
07/06/2010
02/08/2010
09/08/2010
15/11/2010
22/11/2010
29/11/2010
23/12/2010
23/12/2010
18/09/2010
16/02/2010
16/02/2010
18/02/2010
23/02/2010
28/05/2010
31/03/2010

IMPORT
52,90
300,00
260,00
100,00
260,00
350,00
180,00
180,00
1.284,00
94,99
300,50
300,50
300,50
300,50
300,50
300,50
300,50
300,50
300,50
2.700,00
59,00
3.504,60
27,09
9,31
19,30
1.210,81
560,23
146,57
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GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GABRIEL PAYERAS MARTORELL SL
GENERAL MUSIC SL
GRÁFICAS MALLORCA SL
GRUP EDUCATIU AMBIENTAL D'INCA
GRUP EDUCATIU AMBIENTAL D'INCA
GRUP EDUCATIU AMBIENTAL D'INCA
GRUP EDUCATIU AMBIENTAL D'INCA
IMPREMTA MOLINOS SL
INCACOLOR SL
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
INDUSTRIAS GRÁFICAS MALLORQUINAS SA - INGRAMASA
JIMENEZ GALLEGO ANDRÉS - FORN ORIENT CB
JIMENEZ GALLEGO ANDRÉS - FORN ORIENT CB
JIMENEZ GALLEGO ANDRÉS - FORN ORIENT CB
JIMENEZ GALLEGO ANDRÉS - FORN ORIENT CB
JIMENEZ GALLEGO ANDRÉS - FORN ORIENT CB
MAINCA SA
MALLORQUINA D'ARTISTES SL
MALLORQUINA D'ARTISTES SL
MALLORQUINA D'ARTISTES SL
MALLORQUINA D'ARTISTES SL
MIGUEL SOCIAS SOLER SL
PAGESA DE MALLORCA SCL
PAGESA DE MALLORCA SCL
PAUSA CAFÉ CUSTOM GRUP

400001367
400001371
400001437
400001607
400001660
400001661
400001662
400001664
400001700
A 192
0075/10
215
216
217
223
400
26392
U-541
U-1340
2883
2886
2887
2999
3075
F 3510
A3
A4
A5
A 105
25433
2010/1/96
2010/1/132
PROFORMA

31/03/2010
31/03/2010
28/05/2010
30/10/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/12/2010
31/12/2010
08/02/2010
11/02/2010
13/02/2010
16/02/2010
13/11/2010
15/11/2010
28/02/2010
30/04/2010
30/09/2010
10/04/2010
10/04/2010
10/04/2010
18/09/2010
28/12/2010
15/12/2010
28/02/2010
28/02/2010
28/02/2010
30/11/2010
28/12/2010
08/02/2010
23/02/2010
30/08/2010

128,18
520,74
2.641,36
12,72
120,82
209,62
916,09
69,24
197,06
11.637,75
2.684,12
518,69
518,69
518,69
518,69
637,20
551,23
528,96
810,66
147,68
258,44
480,96
121,50
287,80
21,19
3.920,80
4.361,60
3.248,00
354,00
519,27
1.538,12
417,60
900,00
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PEDRO Y BME. LLINÀS MAURA CB
PEDRO Y BME. LLINÀS MAURA CB
PERICAS MATEU BARTOMEU
PERICAS MATEU BARTOMEU
PERICAS MATEU BARTOMEU
PONS BELTRAN ANTONI - CELLER CAS BARBARET
PONS BELTRAN ANTONI - CELLER CAS BARBARET
REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA
REPRESENTACIONES FERRAGUT E HIJOS SA
ROSA CLADERA
ROSSELLÓ PARIS JAIME
SA BOTA DES VI SL - ANTIC CELLER CAN RIPOLL
SEGURA PICO JOAN
SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL
ZONA EQUUS SL

A/3100134
A/3100150
16
139
149
452
492
201000667
12925
42
8
8462
ABRIL
F04.10-0984
10000012

31/03/2010
09/04/2010
09/02/2010
16/09/2010
05/10/2010
18/02/2010
10/04/2010
22/02/2010
31/12/2010
11/04/2010
29/07/2010
09/02/2010
11/04/2010
19/04/2010
23/02/2010
TOTAL

13,92
116,00
115,00
280,80
631,80 IRPF
190,42
94,14
1.268,46
1.347,68
2.482,40
1.180,00
245,00
180,00
282,28
1.830,06
64.578,73

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 931-22706 - ADMINISTRACIÓ FINANCERA - ESTUDIS TREBALLS TÈCNICS

PROVEÏDOR
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL

NÚM. FACTURA
672
673
910
911
912
913
916
920
1275

DATA
FACTURA
27/05/2010
27/05/2010
28/07/2010
28/07/2010
28/07/2010
28/07/2010
28/07/2010
28/07/2010
09/10/2010

IMPORT
148,07
2.040,15
451,88
1.429,83
1.337,99
2.369,02
286,35
473,37
482,61
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ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
ASSESSORIA LABORAL SERRA SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL
MIGUEL MARTORELL ASESORES SL

1276
1277
1278
1281
1285
B/34/10
B/54/10
B/71/10
B/86/10
B/100/10
B/114/10
B/126/10
B/138/10
B/150/10
B/162/10
B/173/10

09/10/2010
09/10/2010
09/10/2010
09/10/2010
09/10/2010
18/02/2010
22/03/2010
22/04/2010
20/05/2010
18/06/2010
21/07/2010
19/08/2010
20/09/2010
21/10/2010
19/11/2010
21/12/2010

1.558,40
1.506,10
1.767,59
261,61
510,22
133,40
133,40
133,40
133,40
133,40
135,70
135,70
135,70
135,70
135,70
135,70

TOTAL

16.104,39

TOTAL

922.376,50
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Intervé el Sr. Ferrari, regidor d’Hisenda, qui demana als portaveus la possibilitat de
resumir el punt 4t i 5è en un sol punt, atès que són factures extrapressupostàries, per una
banda, de l’Ajuntament i, per l’altra, de l’IMAF.
El Sr. Ferrari explica que les factures extrapressupostàries són un remei legal previst a la
llei, amb l’objectiu de fer front a les despeses que no tenen partida pressupostària o els
casos en què la partida pressupostària de l’any en el qual s’executen s’ha esgotat.
Explica que enguany les factures extrapressupostàries pugen a la quantitat de 922.376,50
€ i que les de l’IMAF ascendeixen a 40.394.39 €. Aquest fet significa que l’Ajuntament du
a terme una gran labor contenció de despeses, ja que han rebaixat les factures en un
50%.
En el període de l’any 2007 a l’any 2010 es nota la baixada de les factures
extrapressupostàries, cosa que en relació amb l’any passat significa una reducció
d’1.000.000 €, és a dir 52%. Comenta que tot això ha estat possible gràcies a la política
que ha duit a terme el Sr. Batle; des que va entrar a la Batlia va deixar ben clar que
l’objectiu era reduir la despesa de tots els membres de l’equip de govern. Acaba la seva
intervenció dient que el més important és que han rebaixat 1.000.000 €.
Intervé el Sr. Ramis, qui lamenta la intervenció de l’equip de govern, ja que no ha volgut
donar una explicació al poble d’Inca de les motivacions que han provocat una nova
entrega de factures corresponents a despeses realitzades irregularment per no disposar
de doblers. Esperaven una justificació clara dels dubtes que van plantejar, i han
comprovat que durant aquesta legislatura han gastat més en factures extrajudicials que en
les tres legislatures anteriors. Manifesta que esperaven una disculpa per haver dificultat la
tasca de fiscalització de l’oposició, donant únicament tres dies per revisar quasi mil
factures. Per altra banda, volien explicacions davant la manipulació d’aquestes factures,
que demostren que l’equip de govern du una doble comptabilitat, perquè les dades
presentades no són reals. Volien sabre per quin motiu es produeix aquesta situació,
també si s’ha duit a terme una negociació encoberta per pagar diverses factures, en
diversos anys; esperaven explicacions, ja que com altres anys existeixen factures que
superen els límits i s’haurien d’haver tramitat mitjançant un expedient de contractació i, en
canvi, s’ha fet una contractació a dit. Volien saber per què es fraccionaven les factures per
eludir aquest procediment negociat, que estalviaria doblers a les arques municipals;
factures d'obres, de subministrament de materials, de transport... Per tot això, anuncia
que el seu grup abandonarà la sala de plens, durant la discussió d'aquests punts referents
a l’aprovació de factures extrajudicials corresponents a l’exercici 2010.
Després de la intervenció del Sr. Ramis, s’absenten de la sessió tots els regidors del grup
municipal del PSIB-PSOE.
El Sr. Batle lamenta les escenificacions teatrals a les quals els té acostumats el grup del
PSIB-PSOE, però ho respecta.
Intervé el Sr. Rodríguez, qui vol discutir aquest tema amb el regidor d’Hisenda, ja que creu
que la seva primera intervenció ha estat una burla cap a la feina que du a terme l’oposició.
Ho explica dient que 1.000.000 € per pagar factures extrajudicials de l'any passat i
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8.000.000 € acumulats durant aquesta legislatura donen una idea de la falta de control
econòmic que ha patit i pateix aquest ajuntament, o el que és més greu, una manca de
control sobre els doblers que es recapten dels imposts dels ciutadans d'Inca per part de
l'equip de govern. Considera que és una manera clarissíma d'una voluntat d'enganar la
gent, de menystenir la labor de control sobre el govern per part dels partits de l'oposició.
Continua dient que l'any passat es dugueren les despeses extrajudicials d'una manera
fraccionada, és a dir, en dues tongades. Durant la presentació de la primera, ara fa més o
menys un any, els volgueren fer creure que la quantitat s'havia reduït, igual que ho han fet
avui. Es remet a la dita que s’agafa més aviat un mentider que un coix. El Sr. Rodríguez
comenta que no els quedà més remei que tornar a presentar una altra tongada de
factures extrajudicials, la suma de les quals era tan alta com la de l'any anterior; aquest fet
contradiu la seva teoria sobre el control de la despesa.
Si pretenen pagar a tots els proveïdors, als quals deuen doblers d'anys passats, enguany
n’hauran de dur una altra tongada. Ho explica dient que han pogut parlar amb alguns
proveïdors, que no han volgut donar el seu nom, i que els han mostrat com aquest
Ajuntament els deu uns doblers d'anys anteriors i que a dia d'avui ni ve al llistat que els
presenten, ni saben quan podran cobrar, amb això ho dóna tot per dit.
El Sr. Rodríguez considera que no té sentit discutir per una mitja veritat. Manifesta que
amb quin ànim es poden enfrontar al debat quan el regidor d'Hisenda els amaga les
cartes. Du asos dins les mànigues i fa trampes, i tot i que el Sr. Batle no fa gaires mesos
va parlar de control de la despesa; amb el temps han pogut comprovar que ha estat en va.
Opina que ha estat un esforç vacu sense sentit, sobretot perquè no hi hagut cap
predisposició per contenir la despesa per part de qui ho havia de fer; un esforç que li volen
pressuposar, però que ha quedat en paper banyat, quan des de l'Àrea d'Hisenda no han
mantingut ni les formes cap als membres de l'oposició ni la transparència democràtica
suficient en el moment en què el regidor havia de manifestar els comptes.
El Sr. Rodríguez recorda que ja ho varen manifestar el dijous passat quan no es dugueren
a aprovació, una aprovació necessària de la Comissió d'Hisenda, i els ho varen haver de
facilitar a Comissió d'Urbanisme de dilluns passat. Considera que així no s’han de fer les
coses i que no són maneres de gastar els doblers públics. Opina 8.000.000 d’€
d’extrajudicials és un disbarat. Aquesta quantitat mereix ser explicada millor del que ho
han fet des de l'equip de govern. 8.000.000 d’€ gastats sense cap control, per part del
servei d’Intervenció municipal, fa sospitar que no és correcte.
El Sr. Rodríguez finalitza la seva intervenció que, com s'ha pogut deduir de les seves
paraules, el vot del seu grup serà negatiu.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Rodríguez
Intervé el Sr. García del grup municipal d’Independents d'Inca. Manifesta que l'eufòria del
regidor d'Hisenda és perquè tant el Sr. Ferrari com ell mateix imaginen que aquesta és la
darrera presentació que com a regidor d'Hisenda fa de factures extrajudicials. Expressa
que no comparteixen els raonaments que ha fet i que esperaven una altra cosa. Però el
seu grup ha demostrat que té prou paciència; insistiran fins que es corregesqui un
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comportament econòmic que en absolut comparteixen i que és molt fàcil de resoldre;
simplement, no es té la voluntat de resoldre‘l, sinó de continuar igual. Ho explica dient que
n'han parlat moltes vegades i que sempre han dit que, complint les bases del pressupost
que l'equip de govern aprova, aquestes situacions no succeirien. També amb un registre
de factures i un control d'aquestes, aquesta situació no existiria o se li podria posar remei.
El Sr. García continua que es va dir al Ple que es crearia una central de compres, que
facilitaria molt un control de les factures extrapressupostàries. Demana què han fet per
evitar aquestes qüestions. Manifesta que li agradaria conèixer quantes factures mantenen
els regidors de l'equip de govern dins els calaixos que encara no han pogut anar a
aprovació i quantes arribaran o deixaran d'arribar. Aleshores és clar que, si l'any passat ja
en varen comparèixer i per primera vegada, si no recorda malament, es varen fer dues
aprovacions de factures extrajudicials, creu que enguany se n’haurà de presentar una
altra; voldria que no fos així. Els dubtes que ells plantegen quedarien resolts si l'equip de
govern fos capaç de presentar el registre de factures que s'han presentat durant l'any
2010 i encara no s'han abonat. Estan molt convençuts -i voldrien equivocar-se- que
s’hauran de presentar més factures extrajudicials.
El Sr. García comenta que el llistat de factures denota que, si s'agrupen una sèrie de
proveïdors, veuen que han burlat el sistema de contractació; aquest hauria de ser molt
diferent al que és. Per altra banda, expressa que les factures són reiteratives per la
quantia i pel tipus de contractació que es fa.
Per tot allò exposat demanen a la majoria municipal més control sobre la despesa pública
i el compliment de les bases pressupostàries, perquè d'aquesta manera s'impediria que
sobre un pressupost del voltant dels 7.000.000 € es produís un desequilibri d'un mitjana
del 30% d'aquest pressupost, més o menys. Això implica que es gasta més del que
aproven que es pot gastar cada any.
El Sr. García recorda a l'equip de govern l'obligació que té de gestionar el pressupost i no
excedir-se'n en quantitats semblants a les esmentades. Opina que la solució és molt
senzilla, que aprovin un pressupost amb aquest tipus de despeses més elevat i així no
estaran cada any amb la necessitat del que ells consideren nyaps.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García per la seva intervenció i seguidament dóna la
paraula al Sr. Ferrari.
El Sr. Ferrari dóna les gràcies i afirma que no li agrada utilitzar un ple per desmentir
mentides. Però, faltar a la veritat com s'ha faltat avui fa que s'empegueeixi per ells. Creu
que el fet que el grup del PSIB-PSOE no vulgui debatre sobre un punt tan important com
són les factures extrapressupostàries, que cada any, durant els quinze anys de govern del
Partit Popular i també durant els anys que va governar el Pacte de Progrés, sempre es
varen debatre, és una falta de responsabilitat amb relació als ciutadans d'Inca, sobretot
quant als proveïdors, perquè creu que tenen dret a saber el que opina el PSIB-PSOE de
les conductes referents a les factures extrajudicials; i no només les de l'equip de govern,
sinó també de qualsevol altre grup municipal, ja que els ciutadans tenen dret a conèixer
totes les opinions.
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El Sr. Ferrari realitza alguns aclariments. La primera mentida és que per part del portaveu
del PSIB-PSOE s'ha dit que es du una doble comptabilitat a l’Ajuntament, i ho ha dit tan
tranquil. Quan algú vol puntualitzar un fet el mínim que pot fer és provar-ho. Ell està en
disposició de provar que en aquest ajuntament no es du una doble comptabilitat i que la
interventora i el tresorer els ho poden explicar.
El Sr. Ferrari afirma que la segona mentida és que són il·legals. Explica el que són les
factures extrajudicials: un recurs extraordinari, i és un remei legal, ja que està previst a la
Llei que a través d'un acord de Ple es pugui reconèixer un crèdit als proveïdors.
En relació amb el que explicava el Sr. Rodríguez que en aquesta legislatura es duen
8.000.000 € gastats, ha comprovat les quantitats, i és veritat que entre els anys 2007 –
2010 duen 6.400.000 € gastats, incloent els 922.000 €. És un sumatori dels anys 2007 –
2010.
Ha comprovat els dos plens en què es varen dur factures extrapressupostàries, a l'any
2007-2008. Si no ho recorda malament, hi varen dur factures de Gesa per un import de
163.000 €, les quals no havien entrat a l'Ajuntament abans que s’elaboràs el llistat
definitiu; aquest fet va produir un increment i també els 460.000 € als quals feia referència
el Sr. García, relatius al pressupost de l'any 2009, que fa que es produeixi un increment
d'un milió i escassos nou-cents mil €. Per tant, respecte als anys 2009-2010, que és la
comparativa, s'ha reduït un 52%. Els números no enganen. 1.922.000 € de l'any passat a
922.000 € d'enguany, hi ha un milió de diferència, han abaixat 1.000.000 €; aquestes són
les dades i aquesta és la veritat.
El Sr. Ferrari contesta a la intervenció del Sr. García dient que han fet molta feina per
reduir les despeses i que ha estat un any bastant dur. Comenta que els podran criticar
moltes coses, però que han reduït la despesa en 1.000.000 €. El més important de tot és
si han de pagar els proveïdors, demana el Sr. Ferrari, i el Sr. García afirma que sí. El Sr.
Ferrari es demanà quins efectes produiria votar en contra d'aquest acord. Doncs no hi
hauria reconeixement extrajudicial de crèdit i, per tant, el proveïdors no podrien cobrar, i
repercutiria en les empreses afectades i en les famílies que tenen dret a rebre les seves
nòmines per part d'aquestes empreses.
El Sr. Ferrari fa referència que a altres institucions existeixen factures aquest tipus i que
aquest no és un recurs de l'Ajuntament d'Inca, sinó de tots els ajuntaments de l’Estat
espanyol, sense excepció. Demana al Sr. Batle si pot imaginar si a tots els ajuntaments
d'Espanya, quan haguessin d'aprovar alguna cosa tan important, tots els membres de
l'oposició recorreguessin al recurs fàcil d'anar-se'n. No vol debatre el tema, quan ja han dit
el que volien; considera aquest fet una falta de respecte als ciutadans d'Inca. Dóna per
acabada la seva intervenció.
El Sr. Batle li dóna les gràcies i cedeix la paraula al Sr. Rodríguez.
El Sr. Rodríguez comença la seva intervenció demanant disculpes, si és que hi ha
aquesta diferència tan gran entre les quantitats facilitades per l’equip de govern i les que
dóna el seu grup. Demana si quan el Sr. Ferrari diu que ha reduït la despesa en 1.000.000
€ respecte de l’any anterior es refereix en relació amb la primera remesa o la segona.
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També demana quina diferència hi ha; en la primera remesa els varen voler fer creure que
eren els definitius, a la qual cosa el Sr. Ferrari respon que es tracta de 15.000 €. Continua
demanant a quina quantitat ascendia la segona remesa, i el Sr. Ferrari respon que a
400.000 €.
El Sr. Rodríguez prossegueix dient que, dels 400.000 € que ha esmentat el Sr. Ferrari, el
seu grup va demanar un informe jurídic al Sr. Secretari, el qual té en el seu poder. Quan
manifesta que aquest assumpte fa mala olor, el Sr. García expressa que han cercat burlar
el sistema de contractació i ells demanen més transparència democràtica, li diu, llegint
l'informe, el perquè li diuen totes aquestes coses.
El Sr. Rodríguez procedeix a llegir l'informe emès pel Sr. Secretari, que explica que l’acord
que du a plenari és legal, en el sentit que es tracta de factures que s’han realitzat i que els
proveïdors han de cobrar, i per tant s’han de pagar; amb això tothom està d’acord. Ara el
que és diferent són les depeses que van a dintre. Explica que el que és cert és que no
s’han seguit els tràmits legal, que no es podien seguir, ja que ni tan sols hi havia crèdit.
Així doncs, ni es pot iniciar l’expedient de contractació, atès que no existeix consignació
pressupostària; o sigui, no és possible l’aprovació de les factures pels tràmits ordinaris.
Poden afirmar que les despeses no compleixen amb les formes pressupostàries ni de
contractació des del moment en què es contreuen sense crèdit.
Continua que a l'informe emès pel Sr. Secretari consta que a la relació extrajudicial es
detecten dues despeses que haurien d’haver estat objecte d’un contracte negociat. Dóna
el nom de les empreses, les quantitats, i afegeix que també hi ha dues factures
d’empreses (no diu els noms) que corresponen a serveis (no els anomena), realitzats al
mateix Dijous Bo, la suma de les quals supera els límits de contracte menor. Expressa
que el que ells denuncien és la forma de contractar, el fet de donar la feina directament, a
dit, a unes empreses determinades, però que a l'informe del Sr. Secretari surten.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Rodríguez per la seva intervenció i dóna pas al Sr.
García.
El Sr. García es dirigeix al Sr. Ferrari per comentar-li que li han cridat l’atenció poques
coses de la seva intervenció, ja que la resposta ha estat molt breu. El seu grup, amb una
minoria com la seva, no li pot donar consells, enfront a la majoria absoluta del grup del Sr.
Ferrari. Però, manifesta que hi ha fets en què són obstinats, en referència a la resposta
del Sr. Ferrari a un company de l’oposició (els números són aquests i no menteixen). Ell
voldria demanar per darrera vegada que siguin capaços de dur al plenari factures
extrajudicials del denominat Pacte de Progrés, en què el qui parla regentava la Regidoria
d’Hisenda; demana quantes aprovacions de factures extrajudicials es varen dur en quatre
anys i per quina quantitat, així es deu contemplar a les actes. Fa constar que ell no
recorda cap acord de factures extrapressupostàries en quatre anys de responsabilitat al
front de la Regidoria d’Hisenda.
El Sr. García continua argumentat el perquè de no dur-ne cap. Simplement la raó és que a
final d’any procuraven liquidar al pressupost, reclamar les factures, dur-ne un control i
advertir els proveïdors que, si no les presentaven, no cobrarien. Prossegueix expressant
el que fa l’equip de govern; per exemple, en el cas de l’Associació Cultural del Dijous, hi
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ha una factura del mes 1-2010, del mes 2-2010, del mes 3-2010..., de tots els mesos.
Comenta que aquest fet vol dir que ja no tenien pressupost ni a principi d’any, tot i que els
pressuposts els havien aprovat ells, sense cap tipus de necessitat de negociar-los. Es
demana, doncs, com havien aprovat el pressupost, ja sabent que no podrien pagar les
factures, dient als proveïdors que no cobrarien fins a l’any vinent perquè no hi havia
pressupost enguany al mes de febrer i març.
El Sr. García considera que, si les factures fossin del mes de desembre, podria coincidir
amb el Sr. Ferrari, ja que existeix la possibilitat que en aquest mes s’hagués exhaurit el
pressupost, per una qüestió de desequilibri, i s’haguessin vist obligats a dur-les al mes
següent. Ara bé, que un proveïdor tengui factures des del mes de gener fins al mes de
desembre significa que el pressupost està mal fet. Per tant, demana explicacions de per
què és així. El problema és com es realitzà el pressupost i no el que ara s’aprovin o no les
factures. L’equip realitza el pressupost, el desfà i el corregeix; així, els diu que no esperin
que el grup d’Independents d’Inca voti a favor d’una cosa que considera mal feta; recorda
que tampoc varen votar a favor ja en el moment d’aprovar el pressupost, i les correccions
tampoc les votaran a favor. Quant que han fet un esforç per reduir despeses, li agradaria
que li explicassin a on l’han fet, el per què hi ha subvencions nominatives en les quals no
s’ha reduït ni un cèntim i d’altres s’han reduït. Demana de què serveix reduir la despesa si
després han de presentar factures extrajudicials. El Sr. Ferrari que no digui davant el Ple
que aquesta serà la darrera vegada que presenten factures extrajudicials i que no hi haurà
més relacions de factures d‘aquest tipus, corresponents a l’any 2010. Creu que el Sr.
Ferrari no està en condicions de dir que no ni haurà més relacions de factures d’aquest
tipus. El remei que proposa el Sr. García és el registre de factures, la central de comptes,
el seguiment pressupostari amb l’informe trimestral l‘execució del pressupost del
seguiment i una gestió molt més acurada, obrir la comptabilitat dia 1 de gener i no més
enllà, potenciar els departaments econòmics, que avui són els que tenen molta
importància.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García.
Intervé el Sr. Ferrari. Respon al Sr. García dient que, si els ciutadans ho volen,
continuaran quatre anys més.
El Sr. García contesta que ho diu per ell, no pel partit.
El Sr. Ferrari dóna la raó al Sr. García que és veritat que s’han de potenciar els
departaments econòmics. Considera que l’objectiu, sobretot en temps de crisi, ha de ser
la reducció de la despesa i, a més, la distribució de la riquesa d’una manera més
equitativa. Exposa que això ho demostren amb les bonificacions que contemplen les
ordenances fiscals i que moltes són pioneres a Espanya; informa que aquestes
ordenances són al voltant d’unes cinquanta.
Quant que s’ha de controlar i reduir despesa, i a la pregunta d’on s’ha reduït, el Sr. Ferrari
li respon que el debat ja el varen tenir en el moment d’aprovar el pressupost, el qual es va
explicar partida per partida. El Sr. Ferrari demana al Sr. García si dóna la pregunta per
contestada.
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Continua dient que, en segon lloc, ho demostren amb les despeses extrapressupostàries.
Cal dir que l’Ajuntament és una administració que engloba diferents àrees i que ell és el
responsable polític de les àrees d’Intervenció, Tresoreria i Hisenda. Informa que les
factures que s’han presentat són les úniques que tenen, però ell no està en disposició de
poder-li dir si un proveïdor li presentarà una factura relativa a l’any passat. El que sí pot
afirmar és que aquests 922.000 € representen totes aquelles factures extrajudicials que
tenen a la seva àrea.
Fent referència a l’informe esmentat pel Sr. Rodríguez, és veritat que existeix aquest
informe, i el Sr. Secretari afirma que és cert. Continua dient que en ocasions hi ha factures
que no tenen crèdit i que s’hi ha de fer alguna cosa. En aquests casos es poden fer dues
coses, fer la feina o no fer-la, determinar el que és important del que no ho és, i es fa. És
veritat que s’incompleix o que no se segueix el procediment de contractació, però quan es
troben en aquesta situació es pot decidir crear la partida -una decisió política- o no fer-la.
El que no es pot fer d’acord amb el que estableix la llei és imputar aquesta despesa al
pressupost anterior, per la raó que no hi ha partida; és a dir, no hi ha doblers. No queda
més remei que aglomerar el conjunt d’aquestes factures que no tenen partida i imputar-les
al pròxim pressupost. Però, per pagar-les es necessita l’acord de Ple de reconeixement
extrajudicial de crèdit. És la norma que estableix el Reglament de factures
extrapressupostàries.
El Sr. Ferrari explica que és veritat que no se segueix el procediment de contractació,
però, com ja ha dit, és que no hi ha partida. Ara bé, per arreglar dita problemàtica la
normativa preveu que s’acudeixi a aquest recurs.
El Sr. Batle intervé i diu que pot entendre que l’oposició faci una crítica de les despeses
que fa l’equip de govern, en referència a partides que no tenen pressupost, però sí que és
cert que és una pràctica habitual de totes les administracions. Creu que hi ha un dia a dia
d’aquest ajuntament que obligar a tenir despeses que no estan previstes.
Prossegueix dient que ells moltes vegades fan la vinculació que les partides que es duen
com a extrajudicials no estan contemplades al pressupost, però no tenen en compte que
com que les partides són vinculants s’han pagat factures que no estaven previstes en el
pressupost ordinari.
El Sr. Batle continua que ell es va comprometre a controlar la despesa d’aquest
ajuntament i està completament d’acord amb el Sr. Ferrari: un 52% de baixada amb les
factures extrapressupostàries en un esforç important per part de tot l’equip de govern,
perquè el batle no fa res tot sol. Aquí hi ha la implicació de tots els regidors, que no basta,
que es pot millorar; però el món no es pot canviar en dos dies. L’objectiu d’aquest
ajuntament és no tenir factures extrajudicials, però hi ha una inèrcia, uns compromisos,
unes urgències; hi ha despeses que evidentment s’han de fer.
Considera que l’oposició ho critica tot i que ells estan aquí per assumir les crítiques, però
que quan defensen els interessos de l’Ajuntament els critiquen, quan no fan la feina els
critiquen, quan fan la feina els critiquen. Creu que la responsabilitat de governar i de
gestionar la tenen ells i, evidentment, s’equivoquen i molt, i ho reconeixen. En referència a
algunes insinuacions que no li han agradat respecte a la tasca del Sr. Ferrari, vol agrair
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públicament la feina feta pel regidor d’Hisenda i per tot el seu equip, perquè s’ha
demostrat que hi ha hagut una reducció de les extrajudicials. Es ratificar dient al Sr. Ferrari
que li està agraït i que s’ha assolit l’objectiu.
Seguidament es passa a la votació del Dictamen i n’esdevé el següent resultat: onze (11)
vots a favor del grup municipal del Partit Popular i tres (3) en contra dels grups municipals
del PSM-Entesa Nacionalista i els Independents d’Inca.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR EL
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE L’INSTITUT MUNICIPAL
D’ACTIVITAT FÍSICA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el
reconeixement extrajudicial de factures de l’Institut Municipal d’Activitat Física
corresponent a l’exercici 2010, que textualment diu:
“PROPOSTA D’ACORD
Vista la relació de factures adjunta la qual fa referència a despeses corresponent a
l’exercici de 2010 i d’acord amb la legislació vigent, la persona que subscriu eleva al Ple
Municipal la següent PROPOSTA D’ACORD:
1. Reconèixer extrajudicialment, aprovar, disposar i ordenar el pagament de la relació de
despeses extrajudicials adjunta, la qual importa la quantitat de QUARANTA MIL TRESCENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (40.394,39 €).
2. Elevar l’acord adoptat al Ple Municipal per a la seva ratificació, amb el dictamen previ
de la Comissió Informativa d’Hisenda.
Tot i això el Ple de l’Ajuntament acordarà allò que cregui més convenient als interessos
municipals. El president del Consell d’Administració. Rafel Torres Gómez. Inca, 15 de
febrer de 2011
INFORME DE LA INTERVENTORA DE FONS
En relació amb l'expedient de reconeixement d'obligacions corresponents a diversos fets o
actes produïts bàsicament durant l'exercici passat, i en concret pel que fa a l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits de 2010, que presenta l’Organisme Autònom Institut
Municipal d’Activitat Física d’Inca (IMAF INCA), per un import global de QUARANTA MIL
TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (40.394,39
€), emet el següent:
INFORME:
L’article 176.1 del Reial decret legislatiu 2/200, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, diu que amb càrrec als crèdits de l’estat
de despeses de cada pressupost sols es podran contreure obligacions derivades
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d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin
durant l'any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant això, en la normativa vigent s’estableixen algunes excepcions en aquest
mandat, de manera que s’aplicaran els crèdits del pressupost vigent, en el moment del
seu reconeixement, a les obligacions procedents d’exercicis anteriors a què es refereix
l’article 60.2 de l’RD. 500/90 en relació amb l’article 26.2.c) del mateix Reial decret.
L’esmentat article 60.2 diu que correspondrà a l’Ajuntament en ple de l’entitat el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.
De tot el que he exposat cal deduir que l’Ajuntament en ple té potestat per a reconèixer
les obligacions que es relacionen a l’expedient.
Pel que fa a la dotació pressupostària de les factures en qüestió, per un import total de
QUARANTA MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS (40.394,39 €), cal dir que en el pressupost vigent, en les partides
pressupostàries que es relacionen a la proposta que presenta l’Organisme Autònom
Institut Municipal d’Activitat Física d’Inca, hi ha crèdit pressupostari suficient per a fer front
a totes les factures relacionades, segons es desprèn del pressupost de l’Organisme
Autònom IMAF per a l’exercici 2011.
Aquest és l’informe que s’emet als efectes reglamentaris oportuns.”
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Reconeixement extrajudicial de crèdit exercici de 2010
NIF/CIF

PROVEÏDOR

DATA

NÚM. FACTURA CONCEPTE

PARTIDA

QUANTITAT

SUBTOTAL PER PARTIDA

NIF/CIF

PROVEÏDOR

DATA

NÚM. FACTURA CONCEPTE

PARTIDA

QUANTITAT

SUBTOTAL PER PARTIDA

A07075377 MAINCA

30/11/2010

R0700169F COL·LEGI BEAT RAMON LLULL
R0700169F COL·LEGI BEAT RAMON LLULL

342 213
TOTAL
342 213
03/12/2010 MR118029 ASSEGURANÇA RC NADAL ESPORTIU 2010-'11 341 224
14/12/2010 MR276232 ASSEGURANÇA RC SANT SILVESTRE 2010
341 224
TOTAL
341 224
30/11/2010
B-10-10
ARRENDAMENT PAVELLÓ NOVEMBRE '10 342 20200
31/12/2010
B-10-11
ARRENDAMENT PAVELLÓ DESEMBRE '10 342 20200

B07703838
B07703838
B07703838
B07703838
B07703838
B07703838
B07703838
B07257496

30/06/2010
30/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
30/10/2010
30/11/2010
31/12/2010
30/08/2010

A48001648 SEGUROS BILBAO
A48001648 SEGUROS BILBAO

VILANOVA PONS, SL
VILANOVA PONS, SL
VILANOVA PONS, SL
VILANOVA PONS, SL
VILANOVA PONS, SL
VILANOVA PONS, SL
VILANOVA PONS, SL
IMPREMTA MOLINOS, SL

F3356

122-3002175
122-3002525
122-3002819
122-3003195
122-3003607
122-3004001
122-3004361
303

B07987050 SERVIALSA GASOLEOS, SL

15/10/2010

0000148

A07071681
A07071681
B07612435
B07257496
B07640576
B07640576
B07640576
B07640576

30/07/2010
21/09/2010
09/11/2010
15/09/2010
25/05/2010
28/05/2010
30/09/2010
30/10/2010

1346
1359
02/00001
329
0400001439
0400001435
0400001592
0400001608

EUROCARNAVALES, SA
EUROCARNAVALES, SA
INTERSPORT. DEPORTES ELITE, SL
IMPREMTA MOLINOS, SL
CA'N CORIC. GABRIEL PAY ERAS MARTORELL, SL
CA'N CORIC. GABRIEL PAY ERAS MARTORELL, SL
CA'N CORIC. GABRIEL PAY ERAS MARTORELL, SL
CA'N CORIC. GABRIEL PAY ERAS MARTORELL, SL

B57185308 ASSESSORIA LABORAL SERRA, SL
B57185308 ASSESSORIA LABORAL SERRA, SL
P5702703I
41387494Y
B07304561
B07304561
V07179146
B57164303
B57164303
E073607788
B07612435
B07827520
B07640576

EVENTIA. PEDRO MAS BERGAS
MIAN. MIGUEL SIMONET GUARDIOLA
DIVERTIC, SL
DIVERTIC, SL
FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ
UNISPORT CONSULTING, GERMATUR GESTION, SL
UNISPORT CONSULTING, GERMATUR GESTION, SL

ANTONIO RAMIS MARTINEZ, CB
INTERSPORT. DEPORTES ELITE, SL
TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR, SL
CA'N CORIC. GABRIEL PAY ERAS MARTORELL, SL

28/07/2010
09/10/2010

918
1283

27/05/2010
116
23/07/2010 521/2010
31/05/2010
I-050
31/05/2010
I-051
30/07/2010
412
08/09/2010
10166
25/10/2010
10185
27/09/2010
703
15/12/2010 01/00060
31/12/2010 T10-01708
28/05/2010 0400001445

26 MECANISMES DESCÀRREGA WC

TOTAL

342 20200

10 PAQUETS DE SOBRES A4
MATERIAL D'OFICINA DIVERS
MATERIAL D'OFICINA DIVERS
MATERIAL D'OFICINA DIVERS
MATERIAL D'OFICINA DIVERS
MATERIAL D'OFICINA DIVERS
MATERIAL D'OFICINA DIVERS
TALONARIS SERVEIS ESPORTIUS

341 22000

TOTAL
SUBMINISTRAMENT GASOIL CALDERES
TOTAL

341 22000

MATERIAL DIDÀCTIC ESCOLETES

341 22611

ARTICLES FESTA FINAL DE CURS ESPORTIUEIG

341 22611

PILOTES DE TENNIS

341 22611

341 22000
341 22000
341 22000
341 22000
341 22000
341 22000
341 22000
342 22103

649,15 €
649,15 €
418,27 €
1.000,97 €
1.419,24 €
508,63 €
508,63 €
1.017,26 €
12,59 €
36,60 €
71,02 €
3,54 €
51,00 €
29,59 €
145,51 €
472,00 €
821,85 €
2.870,00 €
2.870,00 €

342 22103

PROGRAMES ESCOLES ESPORTIVES 2010-2011 341 22611

MENATGE I ALTRES FESTA FI DE CURS

341 22611

PATATILLA, BEGUDES I ALTRES (PASQUA ESPORTIVA)

341 22611

6 CAIXES DE GELATS DE GEL (ESPORTIEUEIG)

341 22611

AMPOLLES AIGUA MINERAL

341 22611

TOTAL

341 22611

PROCESOS I DESPESES ASSESSORIA LABORAL

341 22706

HONORARIS I DESPESES ASSESSORIA LABORAL

341 22706

TOTAL

341 22706

RECEPCIÓ ESPORTISTES LOCALS

341 22711

TROFEUS “CIUTAT D'INCA DE NATACIÓ”

341 22711

LLOGUER CIRCUIT/INFLABLES DIADA

341 22711

LLOGUER COTXES I MOTOS A BATERIA

341 22711

ARBITRATGE TROFEU CIUTAT D'INCA NATACIÓ

341 22711

PATROCINI 3ª ETAPA XIX CHALLENGE MALLORCA

341 22711

PATROCINI 2a. ETAPA XIII CHALLENGE MÀSTERS 341 22711

OBSEQUIS “XI CURSA CIUTAT D'INCA”

341 22711

SAMARRETES COMMEMORATIVES SANT SILVESTRE 2010

341 22711

TRASLLAT AMBULÀNCIA I AMBULÀNCIA UVI

341 22711

DONUTS, SUCS I AIGÜES

341 22711

TOTAL

341 22711

26,43 €
82,00 €
550,00 €
1.085,60 €
28,01 €
53,83 €
72,00 €
25,32 €
1.923,19 €
714,45 €
703,46 €
1.417,91 €
963,00 €
669,06 €
730,80 €
406,00 €
450,00 €
17.700,00 €
7.080,00 €
500,00 €
730,00 €
816,00 €
230,93 €
30.275,79 €

TOTAL

40.394,39 €

”
S’explica que els punts 4 i 5, s’han debatut conjuntament, però que les votacions s’han de
fer per separat.
Així doncs es procedeix a votar el punt 5 i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a
favor del grup municipal del Partit Popular i tres (3) en contra dels grups municipals del
PSM-Entesa Nacionalista i els Independents d’Inca.
Abans de passar al pròxim punt intervé el Sr. García.
(En aquest moment s’incorpora a la sala de plens el grup del PSIB-PSOE.)
El Sr. García vol aclarir que ells no han dejectat la seva feina, però que en el seu missatge
es troba la contradicció que la reducció del pressupost es debat al pressupost, amb això
estan d’acord, però, si aprovat el pressupost presenten factures extrapressupostàries, és
evident que no han complert la reducció que hi anunciaven. En la seva opinió el que han
fet primerament és reduir el pressupost i després l’han ampliat en factures
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

55

extrapressupostàries. Es reafirma que ni el regidor d’Hisenda ni el Sr. Batle han estat
capaços d’afirmar que aquesta és l’única relació de factures extrajudicials de l’any 2010
que els presentaran durant el 2011. Conclou que és evident que tots els regidors estan
implicats en la reducció de les factures d’aquest tipus, però que cap d’ells ha estat capaç
de dir que no en tenen més, que hauran de presentar més endavant com a tals.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García i fa un incís per sintetitzar les intervencions del
Sr. Ferrari, en el qual manifesta que li sap greu que tengui aquesta impressió de l’equip de
govern i que el Sr. Ferrari, al llarg del Ple, ha dit diferents vegades que aquesta és la
relació de factures extrajudicials que tenen a hores d’ara a l’Ajuntament. Evidentment no
saben si arribaran més factures, però el que sí és clar és que tots els regidors de l’equip
han intentat controlar les despeses respecte a l’any anterior, i que no vol que pensi que no
té cap intenció a arribar a acords. Coincideix amb el que ell defensa. Ara bé, el Sr. García
els fiscalitza, els diu el que han fet malament i el que han fet bé, poques coses, però
l’equip de govern té el problema dia a dia.
Posa com a exemple que varen haver d’aixecar el carrer de Llorenç Villalonga, ja que hi
havia una rompuda, la qual no estava prevista al pressupost. En aquest cas s’ha de donar
una solució als veïnats. Per tant, intenten detectar el problema i solucionar-lo. Si en lloc
del 52% de reducció de factures extrapressupostàries el Sr. García en vol un 100%,
manifesta que ell també.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER DESESTIMAR EL
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L’ANTIGA CONCESSIONÀRIA DEL
SERVEI D’ESTACIONAMENT LIMITAT, RELATIU ALS CÀNONS PENDENTS
Els reunits consideren el següent Dictamen:
“INFORME JURÍDIC que emet el secretari accidental de la corporació envers el recurs de
reposició interposat per l’empresa MERPRO SL, antiga concessionària del servei
d’estacionament limitat, contra l’acord del Ple municipal de data 23 de desembre de 2010.
En data 13 d’agost de 2009 l’empresa concessionària va sol·licitar que no es liquidàs el
cànon pendent en base a les següents causes:
-

-

Les condicions pactades en el plec i en el contracte han variat substancialment, per
una part han disminuït notablement el nombre de places i a més ho han fet en els
carrers més cèntrics i, per tant, amb més ocupació i rotació, a causa de la construcció
del nou mercat, la remodelació de carrers i la conversió en zona de vianants d’altres,
etc. Aquestes alteracions de la zona d’estacionament limitat han suposat, segons
l’empresa, la desaparició de 350 places, passant de 30 màquines expenedores a 23.
Al·lega que l’Ajuntament no ha tramitat ni un 1% de les denúncies voluntàries, la qual
cosa ha generat en l’usuari l’hàbit d’estacionar sense tiquet i a més ha ocasionat la
disminució de targetes de residents.
Manifesta que aquestes circumstàncies han repercutit negativament amb la recaptació
ocasionant pèrdues durant més d’un any. Considera que els pactes del seu moment
han variat tant que han de restar sense efecte, que s’ha vulnerat de forma ostensible el
plec i el contracte, per la qual cosa ara no és just que es mantengui el cànon. Sol·licita
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que s’anul·li el que hi ha pendent de liquidar i que, segons ella, va del mes d’agost de
2008 a maig de 2009.
En el nostre informe anterior aprovat pel Ple municipal de dia 23 de desembre de 2010 ja
advertíem que l’empresa amb el seu escrit no presentava cap document que donàs suport
o acreditàs les seves manifestacions, molt especialment pel que fa a les pèrdues que
al·lega.
Després d’analitzar els antecedents de fet i els fonaments de dret arribàvem en aquell
informe, el qual ara donam per reproduït en tot allò que sigui necessari, a les següents
conclusions:
‘1.- Podem estar d’acord que s’han produït unes modificacions en l’àmbit de prestació del
servei que excedeixen allò que podia ser raonable i previsible en el marc de la condició 2
del plec de condicions.
2.- El contractista no acredita documentalment que efectivament s’ha produït un
desequilibri econòmic de la concessió en vista de l’estudi econòmic que va presentar en
el seu dia.
3.- Per concloure que s’ha produït un desequilibri en perjudici del contractista caldria tenir
en compte totes les altres variables que han incidit en l’explotació: ampliació temporal de
la zona d’estacionament limitat, prestacions realitzades per l’Ajuntament a favor del
contractista, liquidacions de l’excedent pendents, etc.
En vista d’allò anterior, el funcionari que subscriu entén que procedeix desestimar la
petició de la contractista i exigir-li el compliment del contracte en els seus exactes termes
i, per tant, exigir el pagament dels cànons pendents de pagament, per la qual cosa es
considera convenient concedir a la concessionària un termini de pagament en voluntària,
transcorregut el qual es podrà iniciar la via de constrenyiment (STS 17 de desembre de
2005, RJ 2006/970), sense perjudici de la incautació de la fiança definitiva que respon del
compliment del contracte (art. 43 TRLCAP).
Quant a l’import que per cànons pendents i per distints conceptes ha d’abonar el
contractista, segons l’informe del tresorer municipal ascendeixen com hem indicat, a la
quantitat total de 76.011,85.- euros.’
Talment com hem exposat, aquest informe va ser aprovat pel Ple municipal en data 23 de
desembre de 2010 i contra aquest l’empresa Merpro SL interposà recurs de reposició,
presentat a l’oficina de Correus el dia 7 de febrer de 2011 i amb registre d’entrada a
l’Ajuntament de data 14 de febrer de 2011, registre núm. 2198. Basa el seu recurs en els
següents motius:
A.- En primer lloc, al·lega que hi ha hagut una important reducció de les places
d’estacionament limitat, la qual cosa ha provocat un desequilibri econòmic del contracte.
En defensa de les seves pretensions al·lega distints preceptes legals i jurisprudència, però
no aporta cap documentació que acrediti aquest desequilibri.
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En el nostre anterior informe ja dèiem que podíem estar d’acord que s’havien produït unes
modificacions que excedien allò que podia ser raonable o previsible, però també
advertíem que s’havia d’acreditar aquest desequilibri i en el qual havien de tenir-se en
compte aquelles altres variables no previstes en el plec que havien incidit en l’explotació a
favor de la contractista talment com: ampliació temporal de la zona d’estacionament
limitat, prestacions realitzades per l’Ajuntament a favor del contractista, liquidacions de
l’excedent pendents, etc. Com exemple del que dèiem citàvem la Sentència del Tribunal
Suprem de data 3 de juliol de 1987, en el sentit que correspon a l’empresa contractista
demostrar l’import econòmic derivat del desequilibri.
En el seu recurs l’empresa concessionària, a més de fer una lectura absolutament
interessada i parcial de l’informe de la Policia Local, no acredita documentalment ni amb
un estudi econòmic justificat cap desequilibri econòmic ni el seu import econòmic, en
conseqüència cal desestimar aquest motiu d’impugnació.
B.- Al·lega que un altre element que va influir decisivament en els condicions del contracte
és que l’Ajuntament no tramitava ni un 1% de les denúncies voluntàries, fet que generà
així la confiança en els usuaris que no passava res si s’estacionava sense abonar la tarifa.
Nega que els agents del servei posassin denúncies de forma injustificada i que, a més, es
veien sobrepassats pel fet que la gent sabia que no passava res.
En aquest punt el recurrent no fa més que manifestacions unilaterals sense prova alguna,
per la qual cosa no poden desvirtuar l’informe del major de la Policia Local que consta a
l’expedient, que precisament en aquest apartat ja deia:
‘1. L’Administració Municipal sempre ha tramitat les denúncies d’ORA, allò que sí
deixà de realitzar fou la introducció de les dates dins la xarxa informàtica a partir de
l’any 2009 per el següents motius:
a.

Vista la quantitat de denúncies que efectuaven els ‘controladors’
(1000 setmanals) sol·licitarem la col·laboració d’alguns d’ells per agilitzar la
tramitació, la resposta fou que no disposaven de personal suficient i que això era
responsabilitat municipal.

b.

Al mateix temps foren advertits en repetides ocasions que feien abús
de la ‘denúncia voluntària’. El sistema emprat no era el correcte, no exercien cap
tipus de control sobre els vehicles, per la qual cosa les denúncies manquen de
les mínimes garanties de validació. No varen fer cas mai de les indicacions.

2. A pesar de la manca de col·laboració per la seva part, des del Cos de la Policia
Local sempre que fórem requerits auxiliàrem els controladors, denunciàrem amb
‘denúncies obligatòries’ i fins i tot retiràrem vehicles amb la grua municipal per
infraccions a l’ORA a fi de reforçar la seva autoritat.’
En aquest punt cal recordar a més la col·laboració que en tot moment va prestar
l’Ajuntament a la concessionària. El major de la Policia Local en el seu informe remarca:
‘El qui subscriu des de sempre recorda que l’Ajuntament va proporcionar ajut material i
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logístic a l’empresa MERPRO: des de l’inici de la concessió, el local a les dependències
antigues de GESA (carrer d’Artà) així com mobiliari i material informàtic. Darrerament se’ls
va proveir d’un local al casal de Sant Domingo per a la tramitació de les targetes d’ORA
així com també d’equipament informàtic. Cada vegada que hagueren de senyalitzar amb
pintura ‘zona blava’ o reparar les màquines expenedores de tiquets la Policia Local els
facilità un vehicle furgoneta amb els estris que fessin falta.’
C.- Finalment al·lega que no es poden comptabilitzar com a cànons pendents els
corresponents en els mesos de juny, juliol i agost de 2009 perquè la concessió va finalitzar
el dia 1 de juny de 2009.
Oblida la concessionària que va prestar el servei fins a principi del mes de setembre de
2009, talment com informa el major de la Policia Local, després que l’Ajuntament per
acord plenari de 4 de setembre de 2009 acordàs la supressió del servei, i que mitjançant
Decret de la Batlia de data 7 de setembre de 2009 es requerís a la concessionària la
retirada de tota la maquinària.
En conseqüència allò que no pot pretendre la concessionària és deixar de pagar el cànon
quan, fora del termini de concessió, ha prestat normalment el servei i ha tingut els
corresponents ingressos. La pretensió de la concessionària suposaria un enriquiment
injust a costa del municipi.
Per tot allò exposat, el funcionari que subscriu emet informe jurídic favorable per a la
desestimació íntegra del recurs de reposició i la confirmació de l’acte administratiu
recorregut, a resultes del qual formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Primer.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’empresa Merpro SL
contra l’acord del Ple municipal de data 23 de desembre de 2010 mitjançant el qual es
desestima la seva petició relativa a l’anul·lació dels cànons pendents de pagament pels
motius exposats en aquest informe; i en conseqüència, confirmar íntegrament l’acord del
Ple municipal.
Segon.- Havent transcorregut el termini de pagament en voluntària sense haver liquidat la
quantitat de 76.011,85.-euros, iniciar la via de constrenyiment i l’expedient per a la
confiscació de la fiança definitiva, de conformitat amb l’art. 161 de la Llei 58/2003, general
pressupostària, i l’art. 69 del Reglament general de recaptació, RD 939/2005.
Tercer.- Delegar en la Junta de Govern la competència per la tramitació i resolució
definitiva dels expedients de constrenyiment i de confiscació de la fiança definitiva. Inca,
17 de febrer de 2011. EL SECRETARI ACCDTAL. Sign. Guillermo Corró Truyol.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme
Vist l’anterior informe, la Comissió Informativa d’Urbanisme a la seva sessió de dia 17 de
febrer de 2011, va dictaminar favorablement l’anterior informe proposta i va acordar
elevar-lo a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació. Inca, 17 de
febrer de 2011. EL PRES. DE LA COMISSIÓ. Sign. Lluís Ferrari Alorda”
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Intervé el Sr. Batle dient que és un assumpte que porta el Sr. Bartomeu Seguí. Demana al
Sr. Secretari si en vol donar una explicació. Continua dient que és bàsicament una
reclamació que l’equip de govern va fer a l’empresa concessionària de l’ORA.
El Sr. Secretari explica que hi ha un informe jurídic, el qual explica la desestimació del
recurs de reposició, des del punt de vista tècnic està explicat.
(S’incorpora a la sessió el Sr. Seguí.)
El Sr. Batle demana si hi ha intervencions al respecte.
El Sr. Virgili Moreno explica que com tots saben varen presentar una moció per a la
supressió del servei d’ORA a la ciutat al plenari de 4 de setembre de 2009, la qual va ser
aprovada. Continua dient que en el Ple de dia 23 de desembre de l’any passat es va
aprovar, amb el suport del seu grup, la reclamació que des d’aquelles dates -de setembre
de l’any 2009- estava sol·licitant a l’empresa Merpro, SL, que era la concessionària
d’aquest servei, i que no es va reclamar res a l’esmentada empresa. Ara, una vegada
aprovada aquesta reclamació, avui els presenten les al·legacions que es varen realitzar
per part de l’empresa i la seva desestimació. El seu grup, com no podria ser d’una altra
manera, està d’acord amb aquesta proposta. A més, exigeix a l’equip de govern que faci
complir aquest acord de forma estricta i que s’exigeixi a l’empresa el pagament dels
76.000 € en concepte de cànons que no s’ha liquidat amb l’Ajuntament. Ho exigeixen,
perquè han vist que amb altres empreses no ha estat així. Entenen que és un deute
importantíssim, i més en aquests moments, en què passen per dificultats econòmiques, és
precís que dita empresa faci la liquidació del deute amb l’Ajuntament d’Inca. El seu grup
dóna suport total a l’acord i a l‘equip de govern perquè li faci complir aquestes exigències.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Moreno.
Intervé el Sr. Rodríguez, qui manifesta que la concessió i posterior posada en marxa del
servei l’ORA a Inca ha estat una història interminable. Fins i tot ara després d’un any i mig
del tancament definitiu per part de l’empresa concessionària, l’Ajuntament es veu afectat
pel deute que hi manté. No cal recordar com es va veure beneficiada l’empresa quan
l’Ajuntament va posar a la seva disposició una oficina a les antigues instal·lacions de
Gesa. Estan completament d’acord a desestimar el recurs de l’empresa Merpro SL,
relativa a l’anul·lació del cànon pendent de pagament, i s’afegeixen a la decisió de
l’Ajuntament de cobrar els 75.000 €, com abans millor.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Rodríguez.
Intervé el Sr. García dient que és evident que el grup municipal i el seu poden compartir
moltes coses, tal com el Sr. Batle expressava al punt anterior, que ells s’encarregaran
d’expressar les coses que veuen malament i que l’equip de govern és el qui hi ha de
posar remei. Ara es troben davant la mateixa situació. Recorda durant quant de temps el
seu grup va comunicar que les màquines de l’ORA no donaven canvi, que hi havia un
tracte de favor quant que ocupaven un local municipal, que hi havia vehicles municipals
que ajudaven en tasques de l’empresa concessionària, i no els feren cas. Ara veient
l’informe es reconeixen totes aquelles coses que el seu grup havia posat en coneixement
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de la majoria municipal. En relació amb dita qüestió, l’equip de govern no va posar remei a
les reiterades denúncies que va fer el seu grup. Creu recordar que la liquidació relativa a
una sèrie de deutes que es mantenien no respon realment al contracte signat amb
l’empresa, ja que no es calcula la participació en beneficis; la majoria municipal no ha
tengut interès a controlar els beneficis de l’empresa, i aquesta havia d’aportar anualment
una quantitat a l’Ajuntament. Així i tot comparteixen el criteri de desestimar el recurs i de
continuar endavant fins a percebre la quantitat endeutada, però creuen que la majoria
municipal no reclama tot el que hauria de reclamar a l’empresa. Per tant, en aquest estat
-fa constar que vol que s’interpreti d’aquesta manera- el seu vot serà d’abstenció.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García i continua dient que vol agrair les tres
intervencions dels grups de l’oposició. Manifesta que és veritat que la majoria municipal té
la tasca de defensar els interessos d’Inca i que pot ser que en ocasions no ho facin amb la
diligència que un voldria. Explica que de vegades, abans de començar a fer reclamacions,
fan negociacions, que en ocasions no són efectives, però ho intenten.
Quant a la intervenció del Sr. García, afirma que el que es reclama va en funció dels
informes dels tècnics; si hi ha qualcuna cosa més a reclamar, no té cap inconvenient a ferho, si és que els pertoca.
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat.
Vist el resultat de la votació, el Dictamen expressat anteriorment s’aprova per unanimitat
de tots els grups municipals.
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA EN DEFENSA
DE LA CONVIVÈNCIA I EL DRET DE REUNIÓ
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat.
“Assumpte: Defensa de la convivència i del dret de reunió
El grup municipal del PSM a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del PLE la
següent
MOCIÓ
El dret de reunió és un dret fonamental i irrenunciable de tot ciutadà. No debades, fou
inclòs en la Declaració Universal dels Drets Humans que estableix que “tota persona té
dret a la llibertat de reunió i d’associació pacifiques” (article 20.1). En els països
democràtics aquest dret és molt ampli i la majoria de legislacions el reconeixen, en
regulen l’exercici i en determinen els límits.
L’Estat espanyol reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes a la seva constitució
(article 21.1). Aquesta manifestació primordial dels drets fonamentals queda regulada per
la Llei Orgànica 9/1983, i per les successives modificacions de la mateixa. Així, per tal de
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garantir el lliure exercici d’aquest dret fonamental, la LO 9/1983 manifesta que “l’autoritat
governativa protegirà les reunions i manifestacions enfront dels qui tractessin d’impedir,
pertorbar o menyscabar el lícit exercici d’aquest dret” (article 3.2).
El passat 20 de gener, l’entitat Escola en Pau sol.licità l’autorització i la col.laboració de
l’ajuntament d’Inca per tal de realitzar una Diada Cultural Saharauí a la Plaça Mallorca
d’aquest municipi (registra d’entrada 974). Escola en Pau és una associació no lucrativa
que té com a objectiu principal la realització del projecte Madrasa d’acolliment familiar i
desinteressat d’infants i joves procedents dels Campaments de Refugiats del Sàhara
Occidental per tal que puguin millorar la seva formació i les seves expectatives de futur,
sense renunciar a la seva cultura i a les seves arrels familiars.
El 30 de gener, un grup de persones es presentaren al mateix lloc on l’entitat Escola en
Pau realitzava la seva trobada amb la voluntat d’impedir, pertorbar o menyscabar el lícit
dret de reunió dels membres de l’associació i alterar el correcte desenvolupament de
l’activitat programada. A més, aquesta concentració hostil no va ser comunicada
prèviament a l’autoritat governativa, tal com prescriu la Constitució espanyola (article 21.2)
i l’esmentada LO 9/1983, reguladora del dret de reunió (article 8).
La convivència pacífica d’una comunitat precisa del respecte dels drets de tota persona i
del compliment de la normativa legal que regula llur exercici, per part de tots el seus
membres.
Per tot això, el Ple adopta els següents acords
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament d’Inca afirma que el reconeixement i la garantia dels drets
fonamentals i les llibertats públiques, com a pilars bàsics de l’Estat social i democràtic de
Dret, formen part dels principis elementals i irrenunciables que ha de regir la convivència
pacifica i respectuosa del conjunt de la ciutadania inquera.
Segon.- L’Ajuntament d’Inca lament profundament que l’entitat Escola en Pau no pogués
exercir lliurament i sense pertorbacions el seu lícit dret de reunió i que no es pogués
desenvolupar amb tranquil.litat absoluta normalitat l’activitat programada. Així mateix,
l’Ajuntament agraeix el bon comportament cívic dels organitzadors i dels participants de la
Diada Cultural Saharauí, que no respongueren a les provocacions dels avalotadors.
Tercer.- L’Ajuntament d’Inca vetlarà perque l’autoritat corresponent dugui a terme les
accions pertinents per tal de determinar la responsabilitat d’aquests fets. Però, sobretot,
l’Ajuntament d’Inca juntament amb aquelles altres administracions, entitats, persones i
col·lectius que consideri necessaris, promourà les accions educatives i socials adequades
per evitat que successos d’aquesta naturalesa no es tornin a repetir en el municipi d’Inca.
Quart.- L’Ajuntament d’Inca comunicarà aquests acords a l’entitat Escola en Pau, al
Delegat del Govern espanyol i al Parlament de les Illes Balears. “
Intervé el Sr. Rodríguez dient que el passat mes de gener l’entitat Escola en Pau sol·licità
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l’autorització i la col·laboració de l’Ajuntament per tal de realitzar una Diada Cultural
Sahrauí a la plaça de Mallorca d’aquest municipi. Explica que el dia de l’acte un grup de
persones es presentaren al mateix lloc on Escola en Pau realitzava la seva trobada amb
la voluntat de pertorbar el lícit dret de reunió dels membres de l’associació i alterar el
correcte desenvolupament de l’activitat programada. A més, aquesta concentració hostil
no va ser comunicada prèviament a l’autoritat governativa.
El Sr. Rodríguez opina que la convivència pacífica d’una comunitat precisa del respecte
dels drets de tota persona i del compliment de la normativa legal que regula llur exercici
per part de tots els seus membres. És per això que volen demanar al Ple de l’Ajuntament
d’Inca que lamenti aquests fets i que vetli perquè situacions com aquestes no tornin a
succeir al municipi d’Inca.
Durant la intervenció del Sr. Rodríguez surt de la sala de plens el Sr. Felip Jerez.
Intervé la Sra. Ramis, qui manifesta que des del seu grup es vota a favor d’aquesta moció.
Creuen que els motius estan suficientment explicats a la Moció que ha presentat el PSMEntesa Nacionalista que tan bé ha resumit el Sr. Caballero. No hi ha dubte que el dret de
reunió és un dels drets fonamentals i irrenunciables de tots els ciutadans. Així doncs, no
s’han de permetre actes com aquests. Considera que cal que des de la corporació es doni
suport a la Moció per tal que actuacions semblants no es repeteixin al municipi.
El Sr. Batle dóna les gràcies a la Sra. Ramis.
Intervé el Sr. García, qui manifesta que estan totalment d’acord amb els termes generals
de la Moció. Així mateix, opina que s’ha d’actuar de la mateixa manera en situacions
semblants i que la llei és igual per a tots. Si en aquest cas no es va aplicar la llei, qualcú
deu tenir-ne la responsabilitat; però, amb l’explicació que fa el presentador de la Moció, és
evident que el grup d’Independents hi ha d’estar absolutament d’acord.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García i continua dient al Sr. Caballero que la Moció té
un esperit que el seu grup comparteix. Efectivament el dret de reunió i de convivència és
per a tothom, tal com el Sr. Caballero ha manifestat. Però, com que el Sr. Caballero fa
referència a uns fets concrets, li demana que el deixi fer unes petites observacions.
Explica que ell Escola en Pau li va fer arribar una instància per fer una diada solidària, per
tal que poguessin venir nins sahrauís a estudiar a Mallorca i fossin acollits per famílies, la
qual cosa li va semblar perfecta; ara bé, hi va haver una sèrie d’actuacions que no varen
ser correctes. Continua comentant que aquesta organització va posar una fotografia del
president de l’Estat espanyol, a on se li feia una crítica i se l’acusava de genocidi.
Aquestes actuacions varen motivar la resposta d’un altre col·lectiu. També afegeix que hi
havia presents a l’acte regidores de l’equip de govern que varen advertir els membres de
l’esmentada ONG que manifestar aquestes opinions en contra del president de l’Estat
espanyol no era correcte, i fa constar que Escola en Pau de seguida va retirar les fotos
al·lusives en contra del president de l’Estat espanyol.
El Sr. Batle amb tot això ha volgut dir que comparteixen l’essència de la qüestió al cent
per cent. A ell no li va arribar una reivindicació d’independència o del genocidi del poble
sahrauí, ja que la instància només fa menció a una diada solidària per tal que famílies
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mallorquines acullin nins d’aquesta nacionalitat perquè puguin estudiar a Mallorca. Si se li
hagués comunicat que volien una reivindicació política o d’un altre caire, s’hauria pogut
preveure una seguretat o un tema d’ordre públic que no es va poder dur a terme. La
Moció, la poden aprovar sense cap problema. Ara bé, ell com a batle ha de respectar
institucionalment el president de l’Estat espanyol, i no vol que hi hagi una manifestació en
contra d’una qüestió que no ha estat autoritzada. Això no es reflecteix a la Moció, però ells
ho varen presenciar, i pot produir conflictes que s’haurien pogut evitar per totes les parts.
Simplement ho comenta per al seu aclariment i que sàpiguen que hi va haver un poc de
malentès, i la imatge que es va transmetre als mitjans de comunicació no va ser correcta.
El Sr. Batle expressa que és veritat que hi va haver marroquins que es manifestaren, però
també va ser perquè hi havia al·lusions en contra d’una sèrie d’actuacions, que entre
altres implicaven l’Estat espanyol. Vol deixar clar que hi va haver bona voluntat per part
d’Escola en Pau; tot d’una que es va fer el suggeriment, per part de les regidores
presents, de retirar la fotografia, ho varen fer. Després va parlar amb la Policia i la Guàrdia
Civil, i el fet tampoc era per dissoldre l’acte, ja que no hi havia perill de res. Considera que
l’assumpte es va treure una mica de context.
Intervé el Sr. Caballero, qui primerament vol agrair el suport de tots els grups a la Moció i
seguidament dir-li que entén el sentit de la intervenció del Sr. Torres, però que ell no ha
volgut entrar en cap contingut, ja que no n’era l’objectiu, sinó si les persones tenen dret a
reunir-se. En segon lloc, si l’autoritat considerava que Escola en Pau incomplia el dret, li
havia de fer un advertiment. En cap cas creu que això justifiqui que un grup de ciutadans
alteri una reunió. També manifesta que li ha agradat que el Sr. Batle surti en defensa del
president de l’Estat espanyol, però creu que la crítica política sempre amb respecte ha de
ser tenguda en compte i que tothom té dret a manifestar les seves opinions, guardant el
degut respecte.
Continua dient que, si era una diada cultural sahrauí, creu que és molt important que
aquests puguin sobreviure com a poble. Si els exterminen com a tal, no hi haurà cultura
sahrauí; per tant, entén que reivindiquin el seu dret a l’autodeterminació que, a més, és un
dret emparat per les Nacions Unides. El que ha de quedar clar avui és que en aquest
municipi tothom ha de respectar els drets dels altres i que la convivència es pugui donar
amb tota garantia.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Caballero i demana si qualcú més vol intervenir.
El Sr. Batle fa un incís dient que ells no varen prendre mesures al respecte perquè
entenien que era un fet solidari i que, així doncs, no calia. Expressa que ell ha pogut fer
crítiques a determinats adversaris polítics, però sempre ha defensat institucionalment
qualsevol persona que el representa, malgrat que sigui d’un altre partit. Ell defensa la
figura i no les actuacions polítiques, les quals poden estar en contra.
Intervé la Sra. Tarragó, qui exposa que l’únic que vol afegir és que des de la corporació
municipal haurien de felicitar l’Escola de Pau per la funció i dedicació generosa que fa del
seu temps i dels seus ingressos a aquests col·lectiu de nins i nines. Afirma que Escola en
Pau aporta un benefici social d’una valoració incalculable, creu que tots hi estaran
d’acord.
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El Sr. Batle afirma que hi estan d’acord.
Seguidament es passa a votar el Dictamen, que s’aprova per unanimitat.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA RETRANSMISSIÓ
DELS PLENARIS MUNICIPALS VIA INTERNET
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat
Intervé la Sra. Fernández, qui explica que una de les prioritats de l’Administració local ha
de ser apropar la tasca de la corporació als ciutadans a fi de donar una major
transparència a la gestió municipal, així com per fomentar el debat públic.
“MOCIÓ
No n’hi ha prou que els plens siguin actes públics, o que mitjançant la televisió local
s’emetin resums dels plens; cal facilitar a la ciutadania, aprofitant les possibilitats que
trobem a les tecnologies, la informació de la política local amb comoditat des de casa.
Amb dita mesura es pretén arribar a diferents grups socials que en aquests moments
difícilment poden conèixer de primera mà la gestió municipal, com poden esser els joves o
els treballadors.
Aquesta iniciativa permetrà l’accés, mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, a la
retransmissió en directe dels plens, a més de possibilitar que els plens realitzats quedin a
disposició dels interessats; un fet que facilitarà que les persones que estan ocupades en
el moment de la celebració dels plens puguin en qualsevol moment visualitzar els debats
mantinguts a les sessions plenàries.
També es fa necessari, per fomentar la transparència del funcionament del consistori,
adequar en la pàgina web de l’Ajuntament una secció dedicada a les diferents iniciatives
dels grups municipals (mocions, esmenes, al·legacions, precs, preguntes, etc.) perquè la
ciutadania tingui, a través de la xarxa, tota la informació necessària dels assumptes
municipals, d’una forma objectiva.
En aquest sentit, des de fa poc temps la pàgina web de l’Ajuntament ja compta amb la
informació de les actes dels plens municipals, perquè qualsevol ciutadà pugui descarregar
en qualsevol moment la informació escrita dels plens.
Aquesta iniciativa permetrà, a més, de dotar d’una major transparència la gestió municipal
i d’apropar la gestió municipal al ciutadà, fomentarà l’ús de les noves tecnologies i dotarà
l’Ajuntament de majors i millors infraestructures de sistemes d’informació per acostar-nos
a la idea d’Ajuntament digital i modern. (Més ara, que tenen un Batle 2.0, més creu que
els han de donar suport a la Moció.)
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Es proposen els següents punts d’acord:
1. L’Ajuntament d’Inca posarà en marxa la retransmissió íntegra i en directe de les
sessions plenàries municipals a través de la pàgina WEB de l’Ajuntament, a la vegada
que es crearan arxius de tos els plens gravats íntegrament a fi de permetre la seva
visualització a posteriori.
2. L’Ajuntament d’Inca disposarà a la seva pàgina WEB un espai que reculli les diferents
iniciatives dels grups municipals de l’Ajuntament i que permeti la participació ciutadana.”
El Sr. Batle dóna les gràcies a la Sra. Fernández.
Intervé el Sr. Caballero, qui expressa que el seu partit està d’acord amb la Moció. Però,
tant a la intervenció d’exposició de motius com a la nota de premsa del grup socialista ha
notat a faltar una petita referència al fet que ja hi ha un regidor que ja fa dos anys com a
mínim que intenta fer aquestes retransmissions en línia. Com que és una moció amb la
qual estan d’acord, hi votaran a favor; però, si fos un examen, haurien de suspendre el
grup socialista per copiar el veïnat de l’esquerra.
Intervé el Sr. García, qui comenta que com a iniciativa han de respectar aquesta moció i
també que volen fer seva la brillant intervenció del company de la dreta; per tant, tot el
que sigui avançar cap a una major transparència de la gestió municipal sempre ho han
vist de forma correcta. Ara bé, volen advertir en un sentit de seriositat i transcendència
important que l’Ajuntament subvenciona en 150.000 o 125.000 € una ràdio i una televisió;
es tracta d’un ajut que queda plasmat pressupost darrere pressupost com a subvenció
nominal i que no ha patit cap tipus de reducció ni d’anàlisi, com tampoc cap tipus
d’augment. Manifesta que el seu grup donarà suport a la Moció i que fa seves totes les
paraules que s’han pronunciat anteriorment. Explica que els pareix bé tot el que sigui
apropar l’actuació de l’Administració al ciutadà.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García.
El Sr. Batle fa un aclariment al Sr. García. Comenta que, quant a les subvencions a la
ràdio i televisió, van sofrir una petita reducció, li pareix que van ser uns 12.000 o 15.000 €.
En resposta a la Sra. Fernández, el Sr. Batle expressa que està totalment d’acord amb la
Moció. Creu que és una eina important. El seu grup ha estudiat la possibilitat de
retransmetre els plenaris en directe a través de la web. Econòmicament estan parlant de
10.000 € d’inversió inicial i d’uns 2.000 € mensuals d’hostatge (hosting). Considera que és
una quantitat econòmica a tenir en compte; la proposta li sembla molt interessant, però té
un cost.
Per una banda, el Sr. Batle afirma que la web institucional de l’Ajuntament sempre ha
estat com a molt apolítica, en la línia com per exemple de penjar les actes dels plenaris;
és una eina de caire més institucional. Considera que potser es pugui dur a terme d’una
manera més econòmica, tal vegada el Partit Socialista tengui una altra aportació. Ara bé,
en aquests moments cal estudiar-ne el cost. El que ho encareix és el directe, ja que si és
gravat és molt més barat. Opina que és un preu important.
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El Sr. Batle continua proposant una alternativa. Atès que el Sr. Caballero ofereix els
plenaris en directe, a la web de l’Ajuntament es podrien penjar els enllaços dels partits per
si hi ha qualque ciutadà que ho vulgui seguir. Seria d’un caire institucional, el propi
Ajuntament penjaria a la pàgina web que el PSM-Entesa Nacionalista dóna els plenaris en
directe. Del que es tracta és d’anar cercant solucions; la idea li agrada, però s’ha
d’estudiar que tengui un cost econòmic.
Intervé la Sra. Fernández, qui creu que la iniciativa que va dur a terme el Sr. Caballero -la
qual el seu grup alaba- va estar molt bé. Entenen que, si ell a nivell particular ho ha pogut
realitzar, amb més motius ho ha de poder fer l’Ajuntament.
Per altra banda, voldrien introduir una esmena si en principi es poden penjar els plens que
ja estiguin gravats i que més endavant s’estudiï posar en marxa els plens en directe.
El Sr. Batle expressa que li pareix perfecte i demana al Sr. Caballero si els vol il·lustrar
una mica més.
Intervé el Sr. Caballero dient que, si hi ha la voluntat de fer-ho, es poden cercar fórmules.
Aprofita per dir que, si volen, poden seguir els plens a través del Twitter, és
hashtagple#inca.
Intervé el Sr. Batle dient que poden introduir l’enllaç a la pàgina oficial de l’Ajuntament i
que, si el Sr. Caballero fa la feina i a sobre no costa res a l’Ajuntament, dóna les gràcies al
Sr. Caballero.
Intervé el Sr. Caballero dient que haurien de posar les càmeres un poc més generals.
Intervé el Sr. Seguí, qui en pla de broma demana al Sr. Caballero si el càmera cobra hores
extres.
El Sr. Caballero respon que l’únic que no surt molt bé és quan parla ell, ja que no pot estar
parlant i filmant al mateix temps.
Intervé el Sr. Batle dient que, si els sembla bé el que ha dit la Sra. Fernández, podrien
penjar a la web les sessions plenàries que ja estan realitzades i que, si el Sr. Caballero els
passa els enllaços, els podrien penjar, com també si n’hi ha algun més d’un altre grup
polític, perquè la gent ho pugui veure en directe a través de la pàgina web de
l’Ajuntament.
Intervé el Sr. García dient que els enllaços del Sr. Caballero són molt parcials. Expressa
que li pareix bé penjar els plens que ja estan gravats i que li agradaria que es reunissin
per posar la proposta en marxa.
Seguidament es passa a votar l’esmena, que s’aprova per unanimitat, i seguidament es
procedeix a votar la Moció esmenada, que s’aprova per unanimitat.
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9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE AMB MOTIU DE LA
COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat.
Intervé la Sra. Sabater, qui explica que com cada any des del PSIB-PSOE volen posar el
seu granet d’arena per al Dia Internacional de la Dona.
Continua llegint l’exposició de motius de la Moció, que són els següents:
“MOCIÓ
Els acords recentment concertats entre Govern, sindicats i empresaris signifiquen un bon
principi per remuntar l’actual situació de crisi econòmica en què el nostre país es troba
sumit en els últims anys.
Però també es fa necessari, per superar aquesta àrdua etapa, que les administracions
més properes a la ciutadania, els municipis, arribin a un pacte de compromís i que aquest
pacte de responsabilitat envers la ciutadania, que contempli mesures per eradicar
definitivament les desigualtats entre homes i dones encara existents a la nostra societat.
Crear i mantenir un model social més igualitari, més eficient i més productiu, amb més
cohesió social, fa necessària una reflexió en profunditat i una presa de decisions
meditada, però decidida, com a fi últim de la gestió municipal.
La responsabilitat dins la família segueix essent, gairebé exclusivament, de les dones i, si
no aconseguim que els homes es conscienciïn i comparteixin les responsabilitats
familiars, les dones continuaran estant en clar desavantatge.
Només amb una veritable corresponsabilitat entre homes i dones s’equilibraran realment
les oportunitats per a elles.
Aquesta tasca ha de començar des de la gestió dels municipis perquè és des d’ells que
parteix, en primera instància, la posada en marxa de les polítiques d’igualtat per
aconseguir la millora de l’equitat entre homes i dones.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa en aquest Ple, per a la seva aprovació,
els següents acords:
1. Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques actives d’ocupació que es
desenvolupin a nivell local.
2. Repensar els horaris, apostant per la flexibilitat en els serveis públics,
l’harmonització dels temps escolars i una racionalització dels horaris comercials
perquè siguin compatibles amb la conciliació de la vida professional personal de
dones i homes.
3. Fomentar des dels serveis d’orientació, formació i mediació municipals per a
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l’ocupació, els programes estratègics de promoció de la igualtat d’oportunitats en
les empreses i, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic, incorporar a
l’adjudicació de contractes públics clàusules que permetin valorar positivament les
empreses socialment responsables amb la igualtat entre dones i homes.”
El Sr. Batle dóna les gràcies a la Sra. Sabater per la seva intervenció.
Intervé el Sr. Rodríguez, qui comenta que any rere any donen suport a la Moció i que
sempre hi ha motius per recordar a la ciutadania que tots són iguals en drets i en
obligacions. Malgrat que la legislació és molt clara i que ha avançat moltíssim en favor de
la igualtat, els vicis de la societat fan necessari aquest recordatori. Manifesta que el seu
grup hi votarà a favor.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Rodríguez.
Intervé el Sr. García, qui manté que amb una declaració d’aquest tipus hi ha d’estar
necessàriament d’acord. Expressa que voldrien que les administracions públiques fossin
capaces de plasmar aquestes declaracions de caràcter general, amb els detalls
necessaris; considera que s’hi està avançant, però que arribar a la igualtat encara està
enfora i que s’ha de continuar la tasca.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García.
Intervé la Sra. Horrach, qui comunica que l’equip de govern també hi estarà d’acord, com
no pot ser d’una altra manera. Vol explicar a la Sra. Sabater que, de les puntualitzacions
que els estan fent, l’Ajuntament ja està fent feina en aquest àmbit des del departament de
Serveis Socials, i no només des d’allà, ja que l’equip de govern és molt sensible i té molt
present la violència de gènere. Aprofita per convidar els membres de l’oposició a passar
per l’Àrea de Serveis Socials per tal que els puguin mostrar la tasca feta. Fa constar que
hi ha molta feina per fer, però també molta de feta. Adreçant-se al Sr. Rodríguez, matisa
que els homes i les dones no són iguals, però que sí han de tenir les mateixes
oportunitats.
Intervé el Sr. Rodríguez dient que no recorda exactament quines paraules ha emprat.
Creu que ha dit “per recordar a la ciutadania que tots hem de ser iguals, homes i dones,
en drets i obligacions”.
Intervé la Sra. Horrach dient que ella no ho ha entès bé, però que és igual. Dóna les
gràcies al Sr. Rodríguez.
Es procedeix a aprovar la Moció, que s’aprova per unanimitat.
Intervé la Sra. Sabater per donar-los les gràcies a tots per aprovar aquesta moció.
Comunica que els vol fer un prec, sobretot al Partit Popular, perquè sàpiguen que al
Parlament la Llei d’igualtat està blocada per raons imputables al Partit Popular; els
demana que si poden posar la mà en aquest sentit.
Intervé el Sr. Batle en contestació a la Sra. Sabater, qui manifesta que és batle del seu
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poble i que té una bona tasca com per preocupar-se pel que passa al Parlament. Però,
com a tal pot alabar la seva sol·licitud i evidentment intentar que se solucioni.
Intervé la Sra. Sabater dient que la Llei d’igualtat després repercuteix en totes les dones.
El Sr. Batle respon que trametran aquesta moció a les altres Institucions i que faran arribar
la petició de la Sra. Sabater com a regidora i que, a més, la faran seva.
La Sra. Sabater dóna les gràcies al Sr. Batle.
10. MOCIONS URGENTS
A. MOCIO DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA RELATIVA A TELEVISIÓ SENSE
FRONTERES
En primer lloc es passa a votar l’urgència de la moció i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat.
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSEM-Entesa Nacionalista relativa
a la Televisió sense Fronteres i que transcrita textualment diu:
“MOCIÓ
“Tan bon punt començaren les emissions de TV3 (d’una manera experimental l’any 1983 i
d’una forma regular a partir del 1984), moviments cívics promogueren la instal·lació de
repetidors per tal de rebre la primera televisió emesa íntegrament en català a les Illes
Balears i al País Valencià. Avui és indiscutible i evident la funció normalitzadora que, des
d’aleshores, ha suposat aquestes emissions per al nostre país.
La implantació de la Televisió Digital Terrestre (TDT) suposà un canvi molt profund en el
panorama audiovisual que havia de permetre la recepció de molts més canals.
Paradoxalment, mentre s’incrementava l’oferta de canals en castellà, es posava en perill
la continuïtat en la recepció dels canals en llengua catalana. És el que va passar en el seu
moment amb el canal TV3 (només es pot veure el canal TV3cat) i, més recentment, amb
el nou canal Esport 3, que tampoc no es pot veure a les Illes Balears.
Per altra banda, les actuacions del Govern de la Generalitat Valenciana han forçat el
tancament de TVE deixant sense senyal els ciutadans del País Valencià des del passat 17
de febrer. Aquesta manera d’actuar atempta contra la llibertat, la llibertat d’informació i
l’espai de comunicació en llengua catalana. A més, vulnera la Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries (article 12), i també la Directiva de Serveis de Mitjans
Audiovisuals sense Fronteres, per la qual els estats de la Unió han de garantir la llibertat
de circulació dels productes audiovisuals i han d’adoptar mesures per evitar que les
fronteres polítiques i administratives siguin un obstacle per a la diversitat lingüística.
Per tot això, el Ple adopta els següents acords
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ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears i la Generalitat de
Catalunya a trobar la fórmula tècnica i legal que permeti que els ciutadans de les Illes
Balears gaudeixin de tota l’oferta televisiva produïda en llengua catalana.
SEGON.- L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de l’Estat espanyol a modificar qualsevol
normativa estatal que pugui impedir que els ciutadans de les Illes Balears rebin de tota
l’oferta televisiva produïda en llengua catalana.
TERCER.- L’Ajuntament d’Inca lamenta profundament el tancament de les emissions de
TVE al País Valencià i sol·licita al Govern de la Generalitat Valenciana que deixi
d’intervenir per impossibilitar la recepció d’aquest canal al País Valencià. Així mateix,
l’anima a participar d’una política conjunta, de cooperació i intercanvi, per fomentar les
televisions en llengua catalana a tot el territori lingüístic.”
Intervé el Sr. Caballero, qui procedeix a la lectura de la Moció.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Caballero.
Intervé el Sr. Ramis, qui comunica al Sr. Caballero que comparteixen l’esperit de la Moció.
També explica que a través dels ciutadans d’Inca els han arribat aquestes reclamacions.
Afegeix que ell personalment ha fet gestions a través del Govern de les Illes Balears per
intentar trobar una solució a l’esmentada problemàtica. La realitat és que existeixen uns
problemes tècnics. Comenta que allò que sí els han comunicat és que hi ha d’haver una
reunió entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears per intentar trobar
una solució i que els ciutadans de les Illes Balears puguin accedir al canal Esport 3, que
complementaria l’oferta. Desitjaria que tots poguéssim veure tots els canals de l’Estat, i
especialment els de llengua catalana.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Ramis.
Intervé el Sr. García, qui expressa que el seu grup sempre s’ha manifestat a favor que
arribi el màxim d’informació a tot els ciutadans. Considera que rebre més canals televisius
és rebre més informació.
Continua dient que el seu grup entén que només hi pot haver dos tipus de qüestions que
impedeixin poder veure aquests canals: unes serien raons tècniques, que són superables,
i d’altres raons que podrien ser de caire polític. En la seva opinió creu que aquestes
darreres encara han de ser més fàcilment superables que les tècniques, ja que no han de
menester aportació econòmica. Per tot allò exposat es manifesta a favor d’aquesta moció.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García i manifesta que el seu grup també hi dóna
suport, coincideixen amb l’exposició feta. Vol realitzar un aclariment al Sr. García.
Considera que de vegades les qüestions tècniques no són tals, sinó que són qüestions
econòmiques. Avui tècnicament es pot fer tot, però que com que té un cost s’utilitza
l’expressió de qüestió tècnica, encara que en el fons és una qüestió econòmica. Ell no
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creu i vol suposar que no hi ha qüestions polítiques.
Es procedeix a aprovar la Moció, que s’aprova per unanimitat.
Intervé el Sr. Caballero per fer un aclariment dient que la Moció proposa que es puguin
veure tots, evidentment també els canals valencians, i aprofita per agrair el vot de tots els
grups.
B. MOCIÓ DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA, RELATIVA A L’ANUL·LACIÓ DE LA
SENTÈNCIA CONTRA ANTONI MATEU, EMILI DARDER, ANTONI MARIA QUES
I ALEXANDRE JAUME
En primer lloc es passa a votar l’urgència de la moció i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat.
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista relativa a
l’anul·lació de la sentència contra Antoni Mateu, Emili Darder, Antoni Maria Ques i
Alexandre Jaume, que transcrita textualment diu:
“MOCIÓ
A les sis del matí del 24 de febrer de 1937, Antoni Mateu (batle d’Inca), Emili Darder (batle
de Palma), Antoni Maria Ques (polític i empresari) i Alexandre Jaume (diputat i regidor de
Palma) varen ser afusellats al cementeri de Palma pels militars colpistes.
Aquests afusellaments varen ésser concebuts pels revoltats com a un càstig exemplar
contra el republicanisme mallorquí i va representar la decapitació de l’avantguarda
intel·lectual i ideològica del país. De fet, el consell de guerra contra Antoni Mateu, Emili
Darder, Antoni Maria Ques i Alexandre Jaume fou una vertadera pantomima; la causa 979
deixa clar que els encausats foren assassinats per la seva influència política i per la
defensa dels ideals democràtics.
Tot i haver significat un avanç considerable, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
qual es reconeixen i s’amplien drets, i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura resulta insuficient per a reparar
tots els danys causats pel cop militar i per la dictadura franquista. Entre d’altres mesures,
esdevé necessària la il·legalització de tots els tribunals franquistes i l’anul·lació de totes
les seves sentències. Mentre totes aquestes sentències no siguin anul·lades els
condemnats no seran formalment innocents, ja que resta encara pendent la plena
rehabilitació jurídica de totes les víctimes del franquisme.
Actualment, el 24 de febrer ha esdevingut una data per al record d’aquests màrtirs per la
democràcia i també per a la reivindicació dels més de 3.000 morts i desapareguts durant
la repressió franquista. De la mateixa manera, l’anul·lació de la sentència contra Antoni
Mateu, Emili Darder, Antoni maria Ques i Alexandre Jaume esdevé un símbol de la
reparació jurídica de les víctimes del franquisme i del compromís democràtic de tota la
societat.
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Per això el Ple Adopta els següents acords
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament d’Inca sol·licita a l’Estat espanyol que adopti les mesures
necessàries per declarar nul·les de ple dret les sentències il·legítimes dels tribunals
repressius de Franco.
SEGON.- L’Ajuntament d’Inca sol·licita la nul·litat del consell de guerra contra Antoni
Mateu, Emili Darder, Alexandre Jaume i Antoni Maria Ques.”
Intervé el Sr. Caballero, qui procedeix a la lectura de la Moció.
Intervé la Sra. Ramis, qui manifesta que el seu grup donarà suport a la moció, ja que
consideren que és oportú recordar la importància de tenir democràcia i creure-hi.
Precisament aquesta moció és el que fa. A partir d’un fet concret que afecta la ciutat
d’Inca com és l’afusellament d’Antoni Mateu, demanen per extensió que les sentències
d’Emili Darder, Antoni Maria Ques i Alexandre Jaume també siguin declarades nul·les i així
mateix les de tots els judicis que es feren arreu d’Espanya; foren molts i molts els
represaliats sentenciats en tribunals d’aquest tipus que patiren les conseqüències de
defensar unes idees i la democràcia, per això foren injustament castigats. Per tant, és
hora que es reivindi la seva innocència, i la millor manera de fer-ho és declarant nuls els
judicis que els condemnaren. A nivell formal, vol afegir que estaria bé que es traspassin
aquests acords als organismes competents, com així ho demanaven a la Moció que s’ha
defensat abans, si al grup del PSM-Entesa Nacionalista li pareix bé.
Intervé el Sr. Caballero, qui expressa que és evident que aquest punt l’han d’acceptar. Ara
bé, passa que, malgrat que no ho posin, a l’Ajuntament d’Inca cada vegada que es fan
mocions d’aquests tipus, les envien -així els consta- a tots el organismes pertinents. Per
aquest motiu, de vegades no ho inclouen, perquè saben que l’Ajuntament d’Inca actua
d’aquesta manera.
Intervé el Sr. Batle per fer un incís. Comença a llegir el primer punt dels acords:
“L’Ajuntament d’Inca sol·licita a l’Estat espanyol”; des del moment en què es diu que
l’Ajuntament d’Inca sol·licita, s’ha d’enviar; és per això que s’envia, ja que la Moció ho diu.
Intervé el Sr. Caballero, qui continua dient que el seu grup té la tranquil·litat que
l’Ajuntament d’Inca ho fa quan se sol·licita una assumpte d’aquest tipus, els consta que
actua així.
Intervé el Sr. García, qui manifesta que estan completament d’acord i que la subscriuen
fins i tot amb les matisacions que s’han fet a les distintes intervencions.
Intervé el Sr. Batle per dir que des del grup del Partit Popular assumeixen la Moció i la fan
seva; per tant, hi voten a favor.
Intervé el Sr. Secretari dient que quan les mocions no diuen expressament “l’Estat
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espanyol” ho envien a la Presidència del Govern. Ho comenta perquè, si desitgen que ho
enviïn a qualcuna altra institució més, es pot fer. Continua dient que, si ho volen, ho poden
enviar al Consell General del Poder Judicial, al Congrés dels Diputats i Senat, i al rei. Els
reunits hi assisteixen.
Vistes les intervencions, la Moció transcrita anteriorment s’aprova per unanimitat.
11. PRECS I PREGUNTES
A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE
El Sr. Xavier Ramis formula els següents:
1.- En primer lloc, en relació amb una sol·licitud del Fons Mallorquí de Solidaritat, en la
qual demanen la quantitat de l’aportació que farà l’Ajuntament aquest anys, els agradaria
saber quina serà, tenint en compte que a l’any 2009 va ser de 80.0000 € i al 2010, de
50.000 €.
La Sra. Horrach contesta que la quantitat serà la mateixa que a l’any 2010, és a dir,
50.000 €.
Intervé el Sr. Ramis, qui expressa que la pregunta ve perquè varen veure al pressupost
una quantitat de 25.000 €.
Intervé el Sr. Batle que hi ha un error. Hi ha una aportació de 25.000 € que es compromet
inicialment a 20.000 € i en queden 5.000 euros, perquè en ocasions hi ha demandes
d’altres ONG. Però, l’aportació que farà l’Ajuntament al Fons Mallorquí de Solidaritat és de
20.000 € i en resten 5.000 de romanent; si ho hi hagués cap petició d’una altra ONG,
també s’enviarien al Fons Mallorquí de Solidaritat.
Intervé el Sr. Ramis, qui matisa que, així doncs, és la meitat que l’any passat.
El Sr. Batle li respon que els 10.000.000 € de rebaixa del pressupost han de sortir
d’alguna banda.
2.- Volen saber quin import va atorgar l’Ajuntament durant l’any 2010 en concepte
d’ajudes al sector agrari, atès que arran d’un comunicat de premsa varen visualitzar que
aquests ajuts pujarien únicament 360 €.
Intervé el Sr. Ferrari, qui explica que són unes ajudes que, com ja es va informar a la
Comissió Informativa d’Hisenda, vénen plasmades a una ordenança que està penjada a la
pàgina web de l’Ajuntament. A elles s’acullen tots aquells agricultors i professionals de
l’agricultura, i per norma general es gestionen a través de la Cooperativa.
Intervé el Sr. Ramis que aquesta quantitat només serà de 360 €.
Intervé el Sr. Ferrari, qui explica que són les quantitats que marca l’ordenança i que, a
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més, estan subvencionades a través de l’IBI.
Intervé el Sr. Batle, qui explica que si no recorda malament hi ha la bonificació de l’IBI
urbà i rústic, que són 180 € directes; la bonificació del 100% de tots els vehicles, que varia
en funció del nombre de vehicles i també per a vehicles especials com puguin ser els
tractors.
Intervé el Sr. Ramis que només hi ha dues persones que s’hi han pogut acollir i que el
muntant global de les ajudes és de 360 €.
Intervé el Sr. Ferrari, qui comenta que el Sr. Ramis es queixa perquè només hi ha dues
persones que s’hi han pogut acollir.
El Sr. Batle matisa que no és que el Sr. Ramis es queixi, sinó que demana.
El Sr. Ferrari continua dient que l’Ajuntament arriba al màxim, el seu ventall comunicatiu
és molt ampli, arriben aquí on poden; si la gent ho demana, s’estudia, i si es compleixen
els requisits, es concedeixen les ajudes i bonificacions.
El Sr. Ramis dóna les gràcies al Sr. Ferrari.
3.- En referència al motiu pel qual l’equip de govern es contradiu, de forma reiterada, amb
la Llei de bases de règim local, a l’hora de contestar per escrit les preguntes fetes pel seu
grup, comenta que havien sol·licitat, per escrit, unes preguntes en referència a unes
visites a l’Hospital Comarcal d’Inca, entre d’altres. Recorda que encara no han rebut
aquesta resposta.
El Sr. Batle li contesta dient que es va assessorar amb el Sr. Secretari. Exposa que és
veritat que el grup del PSIB-PSOB reiteren unes preguntes referents a les llistes de
l’Hospital; això ja s’ha contestat diverses vegades al plenari, i hi ha hagut respostes. A
més, avui hi ha un tema judicial. Així doncs, l’equip de govern no hi té gaires més coses a
dir, i que s’aclareixi. Ell no sap si té l’obligació de contestar a un tema que ja es troba als
jutjats. Considera que tornar a reiterar les mateixes preguntes no aporta res. Per altra
banda, hi ha una denúncia per part de la Conselleria al pertinent jutjat de guàrdia, i ell va
considerar que era una reiteració que no aportava res.
Intervé el Sr. Ramis dient que, si està contestat en el plenari, els poden contestar per
escrit.
El Sr. Batle respon al Sr. Ramis que poden perdre el temps que vulgui, però que s’ha
d’anar cap endavant.
El Sr. Ramis intervé dient que les actes estan per escrit.
El Sr. Batle continua dient que, si li demana trenta-tres vegades el mateix, a la tercera, ja
no li contestarà més.
El Sr. Ramis fa referència també a les altres preguntes, no només a la referent a
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l’Hospital.
El Sr. Balte diu que es refereix a aquestes, ja que les va veure i es va preocupar, va
pensar que ja s’havia contestat en el plenari, s’ha havia debatut diferents vegades i, a
més, està en mans dels jutjats. Per ell és una reiteració. No sap si n’hi ha d’altres, i
evidentment se’ls han de contestar, però dóna per tancat aquest tema.
4.- En referència a l’obertura del crematori municipal, voldrien saber com es troba.
El Sr. Seguí respon dient que han de fixar una data i un dia d’aquests per dur a terme la
prova del forn. Explica que ja tenen els elements i les autoritzacions per fer poder procedir
a la prova; en trobar la data adequada li comunicaran.
5.- Volen saber si l’equip de govern pensa complir el mínim temps legal que hi ha per
presentar la liquidació del pressupost corresponent a l’any 2010, abans de finalitzar el 31
de març, que és la data que marca la legislació vigent.
El Sr. Batle manifesta que és la intenció que tenen. Ara bé, comenta que no sap si ho
aconseguiran. El Sr. Ferrari n’és el responsable, i suposa que si li ho demana li contestarà
el mateix.
Intervé el Sr. Ferrari, qui comunica que hi ha bona voluntat.
El Sr. Moreno demana quina ha estat la pregunta.
El Sr. Ramis torna a formular la pregunta.
6.- En referència a les deficiències de l’edifici del Pes des Bessó, que ja han comentat en
diferents ocasions a la Comissió d’Urbanisme, el regidor de l’Àrea els ha dit reiterades
vegades que ja estaven totes solucionades, però ells tenen coneixement de deficiències a
causa de la deficient instal·lació de la fusta, que està produint filtracions d’aigua al
soterrani. Volen saber si hi ha cap acord amb l’empresa constructora per corregir les
deficiències que encara resten pendents.
El Sr. Seguí li respon que més que un acord hi ha una obligació.
El Sr. Ramis demana si la faran complir.
El Sr. Batle respon afirmativament.
Intervé la Sra. Payeras, qui aclareix que, si el Sr. Ramis es refereix a les deficiències d’un
bany que hi ha al PAC, que donen el problema d’humitat al soterrani; explica que ja s’han
posat en contacte amb l’empresa per tal de solucionar-lo. No és un problema ni de
l’Escola de Música, sinó del banc nou que varen posar a baix, estan intentant solucionarho. L’aigua no cau de dalt, és del bany nou.
Intervé el Sr. Batle per aclarir la confusió. Explica que, quant a les deficiències de l’obra
que es va fer per part de l’Ajuntament, al que eren les aules i de la sala de l’Escola de
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Música, és com ha contestat el Sr. Seguí. Després hi ha un problema afegit: es varen
realitzar unes obres a les dependències de la Conselleria de Salut que, a més, tenen
permís, ja que li va manifestar el conseller de Sanitat, i també li va explicar que eren unes
obres de condicionament de les instal·lacions; aquestes són les obres a les quals es
refereix la Sra. Payeras, que són les que donen les goteres al soterrani i que no tenen res
a veure amb les deficiències de què parlava el Sr. Seguí; són dos temes diferents. Un l’ha
d’arreglar l’empresa que va fer la reforma, la qual està contractada per la Conselleria de
Sanitat, i l’altre l’ha de resoldre l’empresa que va dur a terme la reforma a la part de dalt
de l’edifici.
7.- La Sra. Fernández manifesta que han tengut coneixement d’un registre d’entrada de
l’empresa de Correus, de data 1 de febrer, que torna a amenaçar a l’Ajuntament de
resoldre el contracte per repartir la correspondència municipal per falta de pagament. A
l’escrit es donava un termini de deu dies al consistori; vol saber com es troba aquesta
qüestió.
El Sr. Batle demana a la Sra. Interventora si ja han pagat.
La Sra. Interventora respon afirmativament.
El Sr. Batle prossegueix que és veritat que és un fet reiterat, però vol dir en defensa de
l’Ajuntament d’Inca i de la seva gestió econòmica que ell cada dia veu, als diaris,
municipis que no tenen per pagar els serveis i d’altres que els tallen els serveis, com ara
poden ser despeses de corrent. En aquest ajuntament és veritat que es reben moltes
notificacions d’avisos per falta de pagament, però a data d’avui no els han tallat cap servei
i han anat complint amb els pagaments. Haurien de ser més diligents, però de vegades
les previsions econòmiques no surten com voldria. Comenta que hi ha unes prioritats, com
són les nòmines del personal, i en ocasions deixen pendents factures de Gesa, Correus,
Tirme, però el que sí intenten és que no els aturin el servei. Acaba dient que ho
assumeixen.
8.- La Sra. Fernández fa referència al plenari del mes de novembre, en el qual es va
aprovar una moció del grup del PSIB-PSOE sobre l’elaboració d’un informe relatiu a les
contractacions realitzades amb empreses del grup Trui, així com dur a plenari la
informació en un termini màxim de tres mesos. Recorda que aquest mes es compleix el
termini i voldrien saber quina justificació tenen de dit incompliment, perquè no s’han duit a
plenari dits informes. Demana si l’equip de govern té la voluntat de complir amb el seu
compromís.
El Sr. Batle afirma que l’equip de govern té la voluntat de complir amb el seu compromís.
En aquest cas concret, la culpa és de Batlia; ell ha comanat aquest informe, estan
pendents d’una sèrie d’informacions, i la voluntat és fer-ho dins el termini. En aquest cas
assumeix la responsabilitat i es justifica que el dia a dia en ocasions el supera i prioritza
altres coses, però expressa la seva voluntat de fer arribar els esmentats informes.
La Sra. Fernández suposa que no hi haurà cap inconvenient que aquest compromís sigui
per abans de les eleccions.
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El Sr. Batle contesta dient que evidentment serà així.
9.- La Sra. Fernández comenta que dissabte s’inauguraran les obres realitzades al
Poliesportiu Mateu Cañellas. Recorda que en el Ple del mes passat, es varen
comprometre a emetre un informe de les inversions que s’havien realitzat en la partida
econòmica resultant de la baixa de la contractació que es va dur a terme i de les millores
del projecte. Voldrien conèixer l’estat d’aquest assumpte.
El Sr. Batle respon en nom del Sr. Regidor d’Esports, que en aquest moment no es troba a
la sala de plens. Manifesta que s’ha duit a terme un conjunt de millores. Explica que a
l’inici se’n varen acordar algunes, que ell no sap si s’han debatut a l’IMAF; però, no voldria
dir una cosa per una altra, ja que es podria equivocar, i li passarà la contestació per escrit.
Sap que s’han fet millores i que en principi s’havien acordat mitjançant el Sr. Rodríguez,
perquè hi havia el compromís i voluntat de fer un rocòdrom; al final això va caure. No hi ha
dubte que les millores s’han fetes, però com li ha dit abans repeteix que li ho passarà per
escrit.
10.- La Sra. Fernández vol demanar, per segona vegada, la memòria de les activitats que
es varen dur a terme l’any passat al Museu del Calçat i de la Pell i que els consta que es
va enviar.
La Sra. Payeras respon que es varen passar per correu electrònic a tots els grups.
La Sra. Fernández manifesta que el seu grup no l’ha rebuda. Demana si els la poden
tornar a enviar.
El Sr. Batle comunica que la Sra. Payeras reenviarà la memòria, de nou, a tots els grups.
11.- La Sra. Sabater comunica que els han fet arribar una sèrie de demandes referents a
desperfectes ocasionats per obres municipals i la proliferació de rates per la zona. Volen
conèixer quines actuacions han realitzat o si pensen resoldre aquestes demandes; són
referents a la zona de l’Institut Berenguer d’Anoia.
El Sr. Batle comenta que són unes demandes produïdes per les obres que s’han fet al
Poliesportiu Mateu Cañellas i la xarxa de clavegueram del carrer. Explica que cada
vegada que s’obre un carrer per tal de canviar el clavegueram hi ha un moviment, i és
quan es produeix la proliferació de les rates. Normalment el que es fa és una campanya
de desratització. Quant als desperfectes, evidentment si com a conseqüència de les obres
han esbucat una paret o espenyat una reixa ho han d’arreglar. Segur que el regidor
d’Esports ho té present, i es durà a terme sense cap problema.
12.- La Sra. Sabater diu que ala pàgina web de l’artista Marcos Vidal consta que té el seu
taller al Casal de Cas Metge Cifre. Volen saber quin tipus de conveni s’hi ha signat per
deixar-li aquestes instal·lacions.
La Sra. Payeras respon que no s’ha signat cap conveni perquè no té el seu taller allà.
Informa que simplement és un curs de gravat que es realitza al Casal de Cas Metge Cifre.
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La Sra. Sabater remarca que a la pàgina web de l’artista hi consta.
La Sra. Payeras contesta que en aquest cas és a l’artista a qui s’haurà de cridar l’atenció.
La Sra. Sabater ho comenta perquè quan va entrar a la pàgina web del Sr. Marcos Vidal li
va sorprendre que tengués el taller allà.
El Sr. Batle manifesta que recullen la seva informació i li ho agraeix. Considera que, si ell
utilitza aquest curs -que és vera que el fa- per dir que el Casal de Cas Metge Cifre és el
seu taller, se li haurà de cridar l’atenció, però l’equip de govern no ha detectat aquesta
pàgina web.
La Sra. Payeras comenta que, de fet, el Sr. Vidal té el seu taller a Muro.
13.- La Sra. Sabater sol·licita una còpia del conveni que es va firmar entre aquest
ajuntament i l’empresa Bio Ray.
El Sr. Batle contesta que li va arribar la proposta a través d’aquestes persones que no
coneixia, li va semblar interessant i la va trametre al Secretaria per saber si hi havia cap
impediment per tal de poder signar el conveni. El Sr. Secretari el va revisar bé i hi va
donar la seva conformitat; li va explicar que existeix una patent, així no pot venir una altra
empresa amb les mateixes característiques. A més, abans de signar va parlar amb el grup
municipal per conèixer la seva opinió quant si podia ser interessant per als ciutadans
d’Inca. Tots coincidiren que sí, especialment les persones que fan feina amb persones
majors o en dependència. Si ve una altra empresa, han de fer el mateix, però segons el
seu coneixement és una patent i es difícil o impossible que véngui una altra empresa,
però no vol dir que no pugui ocórrer...
La Sra. Sabater comenta que tenen coneixements que sí que hi ha altres empreses que
també tenen aquest dispositiu.
Intervé el Sr. Secretari, qui explica que realment no és així i que allò que sí va quedar clar
és que, si venia una altra empresa, l’Ajuntament ho havia d’autoritzar, ja que no hi ha cap
exclusivitat amb l’esmentada empresa.
14.- La Sra. Sabater vol saber quan faran efectiva la millora, inclosa en el contracte de
l’empresa de neteja viària, respecte a la instal·lació de papereres als carrers de la ciutat.
La Sra. Tarragó respon que estan pendents de posar-se d’acord amb el tipus de model,
perquè, tot i que el plec de condicions fa referència al model “Barcelona”, ella voldria
demanar que fos una paperera, que la coberta estàs protegida, per tal d’evitar que s’hi
tirin bosses de fems en comptes d’un plàstic o d’altres similars.
La Sra. Sabater afegeix que si hi ha model “Mallorca”, millor, i que véngui amb cendrer. Ho
ha dit en pla broma, pel que fa al model “Barcelona”.
La Sra. Tarragó explica que serà un tema econòmic de valorar quantes en posen i el preu.
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La Sra. Sabater dóna les gràcies a la Sra. Tarragó.
B. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSMENTESA NACIONALISTA
El Sr. Rodríguez formula els següents precs i preguntes:
1.- Primerament li agradaria saber quina és la capacitat o fonament legal del Pavelló sa
Creu.
El Sr. Batle li respon que, per a una activitat no esportiva, 2.400 persones, i per a una
activitat esportiva 330. Matisa que la font de la informació és de l’enginyer municipal.
2.- Voldria conèixer quina ha estat la incidència que ha tengut la plaga de l’escarabat de
les palmeres al municipi d’Inca.
La Sra. Tarragó explica que segons el Sr. Llorenç Roig, que és la persona, que assisteix a
les reunions de seguiment i d’informació de la Conselleria d’Agricultura, a Inca no en teen
cap, ja que ell fa revisions i observa l’ull de les palmeres per tal de controlar la situació.
3.- Demana quines accions volen dur a terme des de l’Àrea de Medi Ambient per fer front
a possibles incidències a la ciutat respecte a aquest tema.
La Sra. Tarragó contesta que el tractament de prevenció consisteix a enverinar la palmera
perquè no sigui suficientment atractiva al morrut (picudo) i que no està demostrat que
sigui efectius; per tant, no n’estan fent cap.
El Sr. Rodríguez diu que, si la incidència és nul·la a Inca, han d’entendre que aquelles
palmeres que es varen morir a l’avinguda dels Reis Catòlics no ho feren a causa del
morrut roig de la palmera, que és la plaga que hi ha ara.
La Sra. Tarragó respon que no ho podran determinar mai amb seguretat.
El Sr. Rodríguez comenta que ells pensaven que sí.
4.- El Sr. Rodríguez continua amb una pregunta que té relació amb l’anterior. Vol saber si
l’Ajuntament d’Inca ja ha cobrat en espècies o doblers la factura que els va costar sembrar
les palmeres en aquell moment i en aquell lloc; recorda que una de les clàusules
estipulava que, si es morien, serien restablertes o es tornarien els doblers.
La Sra. Tarragó respon que està pendent.
El Sr. Rodríguez demana de quant de temps s’està parlant.
La Sra. Tarragó contesta que deu fer tres anys, més o manco.
5.- Per acabar, el Sr. Rodríguez vol recordar a la regidora de Cultura que tenen pendent
una reunió demanada pel seu grup, dins el mes de desembre o principi de gener, amb la
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directora del Museu del Calçat. Fa un mes que aquesta senyora ja exerceix el càrrec, en
teoria va signar el contracte l’1 de febrer. Així doncs, demana com es troba aquesta
qüestió.
La Sra. Payeras contesta que no s’ha oblidat de la reunió, però que ha volgut que la
tècnica del Museu primer se situàs i després els pugui explicar el que pensa fer.
El Sr. Rodríguez comenta que ells el que demanaven era una reunió amb ella per tal de
conèixer la planificació que tenia; suposa que la planificació ja venia feta amb ella.
La Sra. Payeras respon afirmativament.
El Sr. Rodríguez fa el comentari que si es descuiden es trobaran amb les eleccions...
La Sra. Payeras li respon que no es preocupi, que abans de la pròxima Comissió ja haurà
parlat amb ella.
C. PRECS I PREGUNTES
D’INDEPENDENTS D’INCA

QUE

FORMULA

EL

GRUP

MUNICIPAL

El Sr. García formula els següents precs i preguntes:
1.- Comença dient que aquets darrers dies han vist a la premsa una certa polèmica en
relació amb els horaris d’obertura i tancament de l’escoleta Toninaina. El seu grup ha
percebut, tal vegada de forma errònia, que hi ha hagut un certa derivació de la
responsabilitat cap al personal de l’escoleta. No és una pregunta, sinó més aviat un prec,
perquè en altres assumptes també tenen la percepció que es deriva més la resolució o no
de determinats temes cap al personal funcionari i treballador de l’Ajuntament. Comenta
que l’horari es va acordar per part del Patronat i que, per tant, prendre aquesta
determinació era responsabilitat -entenen ells- directament política dels que en formen
part. Creu que s’ha de fer un esforç per no derivar la responsabilitat al personal en el cas
de l’escoleta. Comenta que pot ser una precisió seva, considera que realment el darrer
responsable és polític i no funcionarial. El seu prec és que s’assumeixin les
responsabilitats per part dels qui les tenen i, si realment hi ha una cosa mal feta o que
s’ha de corregir, que es corregeixi al punt o a l’organisme que pertoqui i per les persones
que pertoqui.
El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. García i manifesta que recull el seu prec. Expressa que
pot entendre que ell tengui aquesta percepció, i a ell no li sap gens de greu demanar
disculpes si la transmissió que s’ha donat per part d’aquest equip de govern és passar la
responsabilitat als altres. Explica que el seu grup té molt clar que la responsabilitat és
seva i que les solucions les han de posar ells. De vegades les paraules no expressen el
que un voldria dir i, si el Sr. García ha tengut aquesta interpretació, no n’era la intenció. A
més, comenta que farà transmetre per part de la Regidoria al personal de la Toninaina que
no era aquesta la intenció de l’equip de govern. Afegeix que, si el Sr. García ha tengut
aquesta percepció, assumeix la seva responsabilitat i li demana disculpes.
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El Sr. García comenta que de les seves percepcions ningú els ha de demanar disculpes,
ja que són percepcions seves.
El Sr. Batle li respon que es refereix al personal.
2.- Demana si quant a l’horari -ja que entén que el tema no venia per aquí-, atès que hi ha
una variació dins el de l’escoleta, tenen també intenció de canviar l’horari de la casa
consistorial, a fi que es puguin presentar documents, 5 minuts abans o 5 minuts després,
de l’horari oficial, és a dir, 5 minuts abans de les 8.05 minuts després de les 15 h.
El Sr. Batle li respon que són temes diferents.
El Sr. Seguí explica que els documents es poden presentar a la Policia, però són serveis
diferents. Per a la documentació en principi hi ha un horari; en convocatòries públiques
s’ha de respectar, perquè si s’arriba 5 minuts tard, es queda fora d’aquesta. En el cas de
l’escoleta Toninaina, va ser un debat entre l’AMPA, l’equip de govern i creu que també hi
va participar l’oposició, ja que creu que el Sr. Caballero o el Sr. Rodríguez li varen estar
ajudant en aquest tema que va dur ell personalment.
El Sr. Batle ho entén des de la vocació d’un servei públic. Comenta que de vegades quan
es fan arribar percepcions, hom se solidaritza i intenta que es pugui arreglar. En canvi, la
qüestió dels documents no és una sensibilització seva; si un arriba a les 15.05 h ja no pot
presentar l’oferta econòmica per a un concurs públic, ja que ho marca la llei. Ara bé,
deixar els al·lots a l’escoleta 5 minuts abans o recollir-los 5 minuts abans són coses
diferents; ell entén que no és el mateix criteri. També entén que el Sr. García en pugui
tenir un altre i el respecta.
El Sr. García expressa que està d’acord amb el Sr. Batle i que no faltaria més.
3.- Potser es tracta d’una altra percepció seva -per tant, si és errònia, n’esperen la
rectificació-, però a un programa de ràdio o fins i tot en premsa els va semblar que el Sr.
Batle manifestava que, en relació amb el canvi de concessionari de la plaça de Mallorca,
no n’estaven assabentats o no en tenien constància. No recorda les paraules exactes,
però en aquells moments varen tenir la percepció que ja havien viscut aquella situació ja
altres vegades, en altres tipus d’assumptes en què l’Ajuntament tampoc no en tenia
constància o no en volia tenir. Explica que al final s’han resolt de la manera que l’oposició
havia manifestat; és a dir, a ells els preocupa que en segons quins temes que l’oposició
ha advertit reiteradament -consta així en acta- es pugui contestar mesos després
d’aquestes reiterades advertències, que l’Ajuntament no té coneixement d’aquesta
situació. Si es refereixen al coneixement concret d’un escrit entrat pel Registre Municipal,
estan d’acord amb el Sr. Batle, però si es refereixen que aquest no tenia coneixement que
hi podia haver una situació dubtosa, no comparteixen la seva opinió. Així doncs, els
agradaria que se’ls fes més cas en les manifestacions que fa l’oposició i que realment
s’intentàs esbrinar si és encertat o no el que diuen.
El Sr. Batle respon dient que, malgrat que el Sr. García no ho cregui, els fan cas, moltes
vegades. Fins i tot en alguna ocasió els en fan no els agrada, però ho fan més d’un pic. El
que passa és que quan l’oposició els comunica que detecten una situació anòmala
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bàsicament l’equip de govern el que fa és assessorar-se amb els tècnics municipals.
Continua dient, quant a la referència del Sr. García a la plaça de Mallorca, que ell la sentit
moltes vegades al plenari “que s’ha transmès la concessió...”. L’equip de govern sempre
ha dit que ells no en tenen constància; demana si han de fer alguna cosa, mentre no se’ls
comuniqui. Quan l’equip de govern té la transmissió de la concessió, a través d’una
escriptura pública, és quan ho detecten; si s’ha fet un contracte privat entre les parts i no
s’ha fet cap document públic, el Sr. Batle es demana com ho poden saber. Comenta que
l’equip de govern no té serveis inspecció. Quan estan segurs que s’ha fet la transmissió,
ho miren al Registre i duen a terme les pertinents pautes. No és que no li vulguin fer cas,
sinó que de vegades es troben en situacions en què hi ha contractes privats, entre les
parts, que ells no saben. Considera que en aquests casos és difícil; no és que no li vulguin
fer cas, sinó que s’han d’assessorar del camí que han de seguir. Demana al Sr. Secretari
si ara tenen una transmissió d’una concessió a través d’una escriptura pública; comenta
que abans no tenien cap document que els reafirmàs aquesta possibilitat. L’empresa que
era la concessionària que responia davant l’Ajuntament era a la qual s’havia adjudicat, i
les reclamacions sempre se’ls feien a ella. Segurament podrien ser més escrupolosos i
fer-ho millor, el Sr. Batle no ho discuteix. No és que no li vulguin fer cas, sinó que de
vegades, com diu el Sr. Seguí, no poden anar per sospites.
El Sr. García manifesta que el que li sap més greu és que un partit minoritari com el seu
tengui més informació que un partit tan majoritari com el del Sr. Batle i que, a més,
governant un ajuntament i tenint tantes reunions no sàpiga el que ells sabien i afirmaven
feia mesos.
El Sr. Batle comenta un aclariment que li fa el Sr. Seguí si li permet el que gestiona el
govern, no pot actuar per sospites, actuar per fets. L’oposició pot tenir sospites i les pot
manifestar.
El Sr. García respon que no vol iniciar diàleg, però que ells poden tenir sospites i l’equip
de govern ha d’obrir informacions per concloure la realitat, la qual cosa no han fet durant
tres anys; obrir la més mínima informació.
4.- El Sr. García diu que han tengut constància per part de l’equip de govern que
darrerament hi havia conversacions, no saben si amb la concessionària original o amb la
posterior, i afegeix “posterior” perquè aquesta figura no existeix i se’ls va advertir que en
una setmana se’ls explicarien els resultats d’aquestes negociacions. Demana si els pot fer
cinc cèntims d’en quin estat es troben les negociacions, amb una o altra concessionària.
El Sr. Batle matisa que estan parlant de la plaça de Mallorca. Prossegueix dient que el Sr.
Secretari aquest matí li ha comentat que han rebut una oferta per part de l’empresa
concessionària actual, però que és inassumible per aquest ajuntament. Per tant, seguiran
en la via de la reclamació. Exposa que en aquest punt hi ha un conflicte entre dues parts i
que l’Ajuntament ha de defensar els interessos de la ciutat d’Inca: que la plaça s’arregli i
que no tenguin problemes. Podrien tenir la possibilitat d’arribar a un acord. Creu que
sempre han escoltat a tothom.
El Sr. Batle diu que la hi dirà quan sigui possible.
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El Sr. García demana al Sr. Batle si pot dir el nom de l’empresa.
El Sr. Batle respon que no el sap.
El Sr. García replica dient que es refereix al nom de l’empresa que fa aquesta oferta
inassumible.
El Sr. Batle diu Ramis?
El Sr. Seguí explica que es tracta d’una societat, però que el nom de l’empresa no el
saben.
El Sr. Batle respon de tot cor que no ho sap, que no diu cap mentida.
El Sr. García diu que no sap si li parlen de Proneco o d’una altra empresa; si li parlen
d’una altra empresa, li deuen parlar d’Aparcamientos Plaza Mallorca, SA.
El Sr. Ferrari respon que parlen d’aquesta.
El Sr. García dóna les gràcies al Sr. Ferrari.
5.- Prossegueix amb la següent pregunta: demana si també va ser una percepció
entendre que el Sr. Batle no hi havia de participar en les deficiències que presentava la
plaça de Mallorca, ja que era una qüestió entre l’empresa concessionària i la constructora.
Interpreta que l’Ajuntament té molt a dir en aquest tema i que és una llàstima que no ho
hagi començat a fer fins que l’empresa constructora ha demandat l’Ajuntament. Continua
dient que potser és una percepció i, si li diuen que ho és una, diu que s’ha acabat la
pregunta i la dóna per contestada.
El Sr. Batle li respon que segurament les seves declaracions no varen esser encertades,
però no recorda el que va dir. Evidentment té clar que l’Ajuntament ha de reclamar les
deficiències de la plaça, i és el que fan tant el regidor d’Urbanisme com els serveis tècnics
municipals. Afirma que del que està més content és que l’escolti, és important.
El Sr. García respon que naturalment i que, si li fa preguntes, és per millorar les seves
intervencions.
El Sr. Batle respon que ho sap.
El Sr. García que de totes maneres, per millorar les seves intervencions, li vol dir que li
sembla que l’Ajuntament no reclama la reparació de les deficiències, sinó que només
adverteix d’aquestes. Creu que no hi ha cap actuació ni cap acció legal per part de
l’Ajuntament per reclamar les deficiències. Li agradaria que el corregissin si és que va
equivocat.
El Sr. Seguí li contesta dient que se sobreentén que, quan es demana, es reparin
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El Sr. García replica dient que no. Es reafirma que creu que no hi ha cap acció.
Intervé el Sr. Secretari, qui diu que hi ha dues accions que s’han comentat dins les
comissions informatives: la de resoldre la concessió com a conseqüència de la cessió
inconsentida de la concessió i la de reclamar la reparació de la plaça i acceptar, en certa
manera, la subrogació. Informa que s’han elaborat uns estudis econòmics i que falta
perfilar algun detall.
El Sr. García interromp demanant -si el Sr. Secretari li ho permet, i per no estendre el
tema- si hi ha una reclamació inicial de la constructora contra l’empresa concessionària i
l’Ajuntament.
El Sr. Secretari respon que li explicava que l’Ajuntament ha de decidir quina decisió pren.
El Sr. García continuar dient que hi està d’acord, però que en aquests moments només hi
ha una reclamació de l’empresa constructora contra la concessionària i l’Ajuntament.
El Sr. Secretari contesta que l’Ajuntament s’ha defensat en aquesta reclamació.
6.- Al Sr. García voldria tenir coneixement de quina constància té l’Ajuntament de la
persona que ha adquirit, si és que n’hi ha, la concessió de l’explotació de la piscina
coberta.
El Sr. Batle respon que lamenta no poder-li donar tota aquesta informació i que demanarà
al regidor d’Esports que li respongui per escrit. El que sí sap com a batle és que hi havia
la possibilitat de fer una transmissió de la concessió, però finalment el que s’ha fet és un
contracte de serveis de gestió. Ara bé, no pot afirmar que sigui així al cent per cent. És la
informació que li ha tramès el regidor d’Esports. En principi pareix esser que el
concessionari volia fer una transmissió de la concessió; de fet, fins i tot varen acudir a
l’Ajuntament per demanar si era possible en el sentit dels compliments dels tràmits legals.
Continua dient que sí era possible, ja que hi va intervenir el Sr. Secretari per tal
d’assessorar-los en les qüestions legals. Malgrat això, explica que al final no s’ha duit a
terme una transmissió de concessió, sinó que s’ha signat un contracte o un conveni
respecte als serveis; és a dir, la gestió la segueix duent el concessionari i, pel que fa als
serveis, estan subcontractats.
El Sr. García manifesta que en aquest sentit li agradaria que els fessin arribar la
contractació i tots els coneixements, i sobretot si s’ajusta a la legalitat.
El Sr. Batle li respon que li estranya que a la Comissió de Seguiment no els hagin donat
aquesta informació, ja que el Sr. Moreno a una Comissió especial de la piscina ho havia
demanat. Continua dient que pot ser que el Sr. García aquest dia no hi anàs.
El Sr. García contesta que devia ser una d’aquestes reunions que fan el PP i el PSIBPSOE.
El Sr. Batle comenta que li sembla que aquesta reunió la va demanar el Sr. Moreno.
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El Sr. Moreno fa algun comentari que pareix esser que anava per aquí la cosa.
El Sr. García comenta que no es va prendre cap acord.
El Sr. Batle respon que no es preocupi, l’ha entès i li ho comentaran, però que li ha dit el
que sabia per tal que tengués més informació.
El Sr. García dóna les gràcies al Sr. Batle.
7.- El Sr. García vol que li indiquin si la proximitat d’una estació de gas, al polígon
industrial, pot incidir en la seva aprovació o si hi ha alguna notícia que aquest fet pugui
tenir alguna influència.
El Sr. Seguí li respon que aquest tema no havia sortit mai i que en aquest moment l’ha
sorprès.
El Sr. García contesta que per aquest motiu el treu.
El Sr. Seguí afirma que no en tenen cap constància.
El Sr. García expressa que continuaran fent gestions i si l’equip de govern els ajuda.
El Sr. Seguí respon que li pot comunicar coses que se’ls exigeixen pel propi Govern i que
aquest no compleix, com ara està passant amb l’electrificació.
8.- El Sr. García manifesta que, com ja sap el Sr. Batle, el seu grup està molt preocupat
amb una sèrie de qüestions; una d’elles era el tema de les concessions, entre les quals la
de publicitat. A unes converses que va mantenir amb el Sr. Batle, en les quals li va
plantejar uns problemes que podrien sorgir amb relació a la publicitat si donassin per
finalitzada aquesta concessió, la seva resposta va ser que s’havia de cercar una solució.
Els agradaria saber en quin camí està aquesta solució, i sobretot tenint en compte que la
concessió ha finalitzat, aviat en farà dos anys. Demana quina és l’aptitud que prendrà
aquest consistori al respecte.
El Sr. Batle li respon que les ordres que s’han donat des de la Batlia és que es posi en
marxa un nou concurs per tenir la concessió com pertoca, per normalitzar la situació i
també per reclamar el que els deuen. Malgrat que no li ho hagi demanat, li ho comenta.
El Sr. García contesta que dóna per suposat que es reclamarà el que els deuen.
El Sr. Seguí vol fer una aportació a la pregunta anterior, ja que ara li ha vengut a la
memòria. Comenta que, així com ha expressat la pregunta el Sr. García, no hi ha cap
interferència de res. Intueix que la notícia que li pugui haver arribat no és en aquest sentit
de dificultat, sinó que a causa de l’electrificació les catenàries estan molt inferiors i han de
canviar les torres perquè es compleixin les altures. Els treballadors que realitzaven
l’electrificació hi van anar amb presses i consideraren que on s’estaven instal·lant les
torres era un lloc no adient, perquè perjudicaria molt el propietari el dia de demà. Però,
això no interferia per res en el polígon. Explica que s’ha arribat a un acord dels tubs que
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s’han de passar i per on ho han de fer, però el cas és que no afecta el polígon. Si els
treballadors no ho fessin bé a l’hora de fer el polígon, els propietaris haurien de pagar
més. Comenta que l’equip de govern està defensat els interessos dels propietaris, que en
aquest cas és el mateix que defensar els interessos de l’Ajuntament.
El Sr. García continua parlant del tema de la publicitat. Demana si no creuen que és
estrany el fet que l’Ajuntament contracti tanques publicitàries o les tengui una empresa la
concessió de la qual ja fa més de dos anys que ha acabat. Recorda que les darreres que
s’han utilitzat creu que són les que anuncien les bonificacions fiscals.
El Sr. Batle li respon que té tota la raó que el contracte ha acabat. Ara bé, exposa que dins
el contracte o conveni figuren unes tanques que són cedides a l’Ajuntament. Explica que
se n’ha seguit fent ús per dur a terme una publicitat institucional i que es beneficien d’un
material que està signat que se’ls ha de cedir. Podrien dir que no, però ho aprofiten, ja que
no els costen res, per donar informació. També li explica que volen cobrar els doblers
d’aquests anys en què no hi ha hagut contracte.
El Sr. García comenta que, si és de franc, li pareix molt bé. Continua fent una ampliació a
la pregunta referent als rellotges i la temperatura que aquesta mateixa empresa havia de
gestionar i que tampoc funcionen, se li exigís que funcionassin, si és que se li ha de
prorrogar la concessió.
El Sr. Batle li respon que creu que això serà més difícil, ja que no han funcionat mai bé.
El Sr. García aclareix que no es refereix als rellotges negres, sinó als de l’empresa de la
publicitat.
9.- El Sr. García demana al Sr. Batle si li pareix que per dur a terme una presentació es
pot deixar l’activitat esportiva dos dies sense ús a un pavelló esportiu municipal.
El Sr. Batle li contesta que és una bona pregunta i que va ser la primera preocupació que
va tenir quan li ho varen proposar, perquè evidentment el seu equip -és a dir, els seus
regidors i el Partit Popular- l’assessora. Explica que el regidor d’Esports li va dir que
haurien de cedir un espai gros, quan arribàs la campanya electoral, ja que s’han de cedir
uns espais municipals. Explica que el més adient els va semblar que era el de sa Creu.
Ara bé, si l’han de cedir als altres, que els el demanin, perquè ells també l’han de poder
utilitzar. Es va tenir en compte que el Bàsquet Mallorca no jugàs a Inca per tal de poder
desplaçar l’esport base als altres pavellons. Així doncs, se’n va preocupar, i comparteix
aquesta inquietud amb ell, ja que ha estat regidor d’Esports i prioritza la pràctica esportiva
davant un acte social i polític.
En aquest sentit i atesa aquesta preocupació que té el Sr. Batle per les instal·lacions
esportives, el Sr. García demana si l’organització d’aquest acte servirà per posar remei al
fet que creuen que aquest pavelló no té comptador de subministrament elèctric, per si de
cas en el moment en què el Sr. Batle parlàs es tallàs el corrent, perquè utilitzin una
potència superior a la que pugui subministrar aquest comptador i no puguin realitzar l’acte.
El Sr. Batle respon que veu que tenen les mateixes preocupacions i hi està totalment
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d’acord. Va ser el primer que va dir, efectivament aquests fets serveixen per ser més
diligents; el Sr. Seguí li diu que està fent “l’oca”, però bé li reconeix que es va preocupar
tot d’una, el Sr. García ho diu en veu alta i ell ho va dir als seus.
El Sr. García manifesta que ho diu per ell.
El Sr. Batle respon que li ho agraeix.
10.- El Sr. García comenta que sovint reben informació d’algunes persones, de les quals
no diu els noms, malgrat que creu que no es molestarien, per l’interès que té per instal·lar
un museu de l’humor a Inca; pareix que darrerament s’ha deixat d’acostar per part de la
majoria municipal. Comenta que la veritat és que els Independents d’Inca veurien amb
cert afecte una instal·lació d’un museu de l’humor, que és el que falta, i creu que, si
s’asseguessin a una taula, hi trobarien el lloc adequat.
El Sr. Batle li conta que l’interès de la majoria municipal és el mateix. Ara bé, passa que
en ocasions els interessats fan més via. Ell va rebre aquesta petició per part d’unes
persones que tenen aquesta sensibilitat, i ho veu bé. Aquestes li varen demanar si li
pareixia bé que en parlassin amb els grups de l’oposició, a la qual cosa va contestar que
cap problema, sense pensar que fos d’avui per demà. Aquesta gent, explica, va venir
rebotada de Palma, perquè les institucions d’allà ho havien de fer i no ho han fet, hi varen
pensar en Inca, que és el centre de l’illa. El Sr. Batle manifesta que parla amb tota
claredat i que, amb tota honestedat, se li va ocórrer que, com que han de fer un museu de
l’educació, potser hi hauria possibilitats que fos allà mateix; pensava en un altre espai,
però li digueren que necessitaven un local de forma immediata. El Sr. Batle els va
respondre que ho estudiaroen. Explica que passaren un parell de dies i ja va rebre un
escrit. Ell segueix tenint la mateixa prioritat que abans, però tampoc es crema. Ell vol fer
les passes amb molta tranquil·litat i seguretat i ho vol debatre amb l’oposició. Per fer el
Museu del Calçat, basta mirar els anys que han estat, també per fer el conveni amb la
Conselleria pel Museu de l’Educació. Ara, per fer un Museu del Humor, que fa constar que
hi està completament d’acord i la majoria també, s’ha de veure amb tranquil·litat, el món
no s’acaba. Per un tema d’aquest calat s’han d’asseure i s’ha de tenir-ho tot clar.
El Sr. García diu, doncs, que no està descartat.
El Sr. Batle respon que ni molt manco i que, a més, els interessats ho saben. Considera
que una cosa és manifestar un interès i unes intencions, i una l’altra és demanar unes
claus l’endemà.
El Sr. García dóna les gràcies al Sr. Batle.
11.- El Sr. García comenta que també pot ser una percepció, però durant distints dies
s’han adonat que la deixalleria mòbil no compleix el seu horari. No sap si és que hi ha
dificultats i la deixalleria mòbil l’únic que té és que el mòbil no presta el servei, o ha estat
una qüestió puntual que els tres dies que han intentat dipositar qualque cosa justament no
complien l’horari.
La Sra. Tarragó respon al Sr. García que l’horari de la deixalleria mòbil és d’11.00 a 13.00
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

88

h i que els educadors ambientals són els encarregats d’obrir-la. Informa que han tengut
una baixa i que, a més a més, avui ha acabat el darrer jove que hi treballava la deixalleria.
Així doncs, ara temporalment l’hauran de retirar.
El Sr. García comenta a la Sra. Tarragó que li sap greu, ja que avui tenia tres preguntes,
però amb aquesta veu que té no sap si continuar fent-les preguntes...
12.- El Sr. García exposa que, quan fan la neteja dels camins i passa la desbrossadora,
deixen totes les restes allà on queden. No creu que això sigui adob, sinó més aviat brutor.
Pensa que les herbes s’haurien de retirar. Fan netes les voreres, però les herbes queden
al mig del camí; almanco en el que transiten ells.
El Sr. Rodríguez demana quin camí és.
El Sr. García respon que és el que va de sa Pota del Rei a la carretera de Mancor. Diu al
Sr. Rodríguez que ell no té per què dir-li per quins camins va.
El Sr. Rodríguez comenta que, si hagués estat un altre camí, li hauria estranyat que ho
haguessin fet.
El Sr. García respon que altres camins els deixen ben nets, però que aquest concretament
no. Si és així, demana que s’esmercin una mica en aquestes qüestions.
13.- El Sr. García insisteix en el tema dels arbres que desapareixen de determinats
carrers. Volen manifestar la seva preocupació perquè no se substitueixen, i els que se
substitueixen és per fanals. Recorda que, en el moment en el qual es va decidir plantar
arbres als carrers d’Inca, el criteri va ser als carrers d’una certa amplitud, a fi que ningú
pogués dir si en uns n’havien posat i en d’altre no. Si el carrer complia amb unes
determinades condicions, es plantaven; per tant, se seguia un criteri. Els agradaria saber
el criteri d’aquesta majoria, de per què es lleven, per què no es lleven, per què a
determinats carrers, encara que hi ha veïnats que no estan contents amb els arbres i els
han d’aguantar, i d’altres no. Demana si hi ha un criteri o simplement hi ha una opinió de
sí o no, però sense criteri.
La Sra. Tarragó contesta que suposa que es refereix al carrer de Rafel Albertí, en què
s’han retirat els arbres.
El Sr. García matisa i afirma que és a la carretera de Lloseta.
La Sra. Tarragó respon que a la carretera de Lloseta es varen retirar els arbres per poder
fer la voravia i que tenen pendent la ressembra. Quant al carrer d’en Rafel Albertí, el criteri
ha estat arrabassar tots els que feien nosa, ja que l’enginyer, el Sr. Ferrari, aconsellava
que els retirassin, a fi de poder col·locar els fanals a les distàncies adequades. Informa
que els ressembraran i procuraran que no siguin els pebrers bords, que saben que donen
problemes, i que siguin o bé morers o llimoners.
14.- El Sr. García comenta que han aprovat una acta de plenari a on es demanava si
s’havien fet retencions al personal municipal que havia acudit a una cita privada,
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convocada pel Partit Popular. El Sr. Batle va dir que no varen entendre la pregunta, però
arran d’aquesta intervenció va decidir que era legal fer retencions i fer-les, o encara en
aquests moments, els contesta que no s’ha fet i que no es faran retencions.
El Sr. Batle demana a quines retencions es refereix.
El Sr. García respon que es refereix al sou, per no venir a fer feina. Es demana si deu
pertocar o no.
El Sr. Batle comenta que li va dir que no hi havia retencions.
El Sr. García diu que si no van a fer feina.
El Sr. Batle demana com és això que no vénen a fer feina. Considera que és la seva
percepció.
El Sr. García comenta que ell li va dir era una activitat privada, no municipal, però bé,
considera que ja està dita la pregunta i dóna per contestada la resposta.
16.- El Sr. García procedeix a fer la darrera pregunta. No sap si va ser en la Batlia del Sr.
Torres o en l’anterior que el seu grup va manifestar l’interès que es creàs un registre
d’obsequis als membres del consistori. Arran d’aquest Nadal, que ha estat una mica de
crisi, voldria saber si han inaugurat el registre de regals anotant-ne qualcun que hagin
pogut rebre durant aquestes festes.
El Sr. Batle contesta que no recorda el que es va acordar, però que ho consultarà. Ara bé,
la veritat és que ell no ha anotat res. Darrerament li han regalat plaques i reconeixements
institucionals que estan al seu despatx, si vol...
El Sr. García opina que seria reflectir-ho més que res pel museu municipal.
El Sr. Batle li respon que no se’n durà res.
El Sr. García li respon que no ho diu perquè s’ho endugui, sinó per tenir un inventari.
Quant als regals, li vol manifestar que creu que no s’ha fet res perquè, en primer lloc, seria
una normativa senzilla de dir regals a partir d’una quantia, a partir d’un caràcter... Per
aquest motiu no li estranya que no s’hagi anotat res, perquè la primera passa seria
convocar una reunió per establir quins són els quins tipus de regals que s’han d’anotar a
aquest registre, però li pareix convenient que es faci.
El Sr. Batle respon que li pareix molt bé. El Sr. Batle aprofita per dir un cosa abans de
partir. Suposa que tothom ja hi està convidat, però els recorda que l’endemà tendrà lloc la
inauguració del Poliesportiu Mateu Cañellas a les 11.30 h. Com que la Sra. Ramis sempre
li diu que recordi que s’han de convidar els regidors, simplement conten amb la seva
presència i, evidentment, si van a l’acte del vespre seran ben rebuts; passa que, si hi van
més de 2.400, no els deixarà entrar.
Algun membre present comenta que no hi entrarà, perquè ja veu que serà el 2.401.
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El Sr. Batle els dóna les gràcies a tots.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les catorze hores i deu
minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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