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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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE
GENER DE 2010
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a
l’esmentada acta.
Demana la paraula el Sr. García qui manifesta que a la pàgina 27 on diu que cap
regidor ha durat més de quatre anys, es referia al Sr. Ferrari tal com es reflexa,
però feia referència als regidors d’Hisenda.
Seguidament se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de la sessió de
data 29 de gener de 2010, que s’aprova, amb les esmenes assenyalades, per
unanimitat dels regidors presents (19).
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada l’Acta de la sessió de data 29 de
gener de 2010 amb les anteriors esmenes.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 48 AL 151
DE 2010.
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 48 al 151 de
2010.
El Sr. Batle demana si hi ha intervencions.
El Sr. Ramis comenta que, amb relació als decrets signats aquest mes, els crida
l’atenció l’increment constant del nombre d’expedients sancionadors en matèria de
trànsit i circulació, i també de les consegüents sancions que es tramiten a aquest
Ajuntament. Demana com poden explicar que ara el nombre d‘infraccions arribi a les
645 sancions i se superin els 56.000 €, quasi el doble que l’any passat. La realitat és
que els fets contradiuen, clarament, les afirmacions de l‘equip de govern que en cap
cas s’han donat ordres per dur a terme un control més intens. No obstant això, només
hi ha dues alternatives clares: o abans no es controlaven les infraccions de trànsit o bé
ara se’n fa un control excessiu.
Per altra banda, el Sr. Ramis assenyala que és ben clar que amb aquesta mesura no
es pretén millorar el trànsit ni facilitar la possibilitat de trobar aparcaments, sinó i
únicament recaptar més. Des del grup socialista creuen que és una actitud equivocada
utilitzar les sancions de trànsit per recaptar doblers i no per evitar que hi hagi tantes
infraccions de trànsit.
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El Sr. Ramis també vol fer referència a 14 decrets sobre reclamacions patrimonials,
originades per diferents motius, principalment caigudes i accidents pel mal estat dels
vials i de les zones públiques. Continua dient que, de tots aquests expedients, no n’hi
ha cap que hagi estat informat favorablement, i lamentablement creu que no és perquè
no estiguin justificats, sinó perquè la voluntat política és limitar el pagament de
reclamacions patrimonials. Únicament aquells que vulguin i puguin posar un plet contra
l’Ajuntament poden arribar a cobrar una indemnització. Així mateix, els crida l’atenció la
desídia d’informar aquests expedients i les sospites del seu grup en el fet que per
tramitar una denúncia realitzada en data 15 de gener de 2009 s’hagi esperat quasi un
any. No és un termini raonable, no poden compartir ni entendre aquest tracte als
perjudicats per una actitud negligent a l’hora de mantenir en condicions adequades els
carrers.
El Sr. Batle lamenta que hi hagi algun ciutadà que hagi d’esperar un any, tal com diu el
Sr. Ramis; vol fer constar que els serveis jurídics de la casa treballen molt bé, amb
molta d’agilitat, i precisament la funcionària que du aquest tema és una de les persones
més eficaces que hi ha a l’Ajuntament. El Sr. Batle diu que parlarà amb ella per tal de
veure si necessita reforç, però està totalment convençut que els expedients estan en
bones mans; ara bé, si hi ha expedients que fa un any que estan oberts s’ha de mirar
d’acurçar el temps i donar una resposta, la que correspongui, al ciutadà. En pren bona
nota i mirarà si es pot millorar aquesta atenció al ciutadà tal com es mereix.
En relació amb el tema de les sancions de trànsit, el Sr. Batle vol repetir que ni ara ni
mai s’han donat instruccions de posar més o menys sancions. Això tal vegada pot
ésser donat pel comportament incívic per part de molta gent. Recolza totalment
l’actuació de la Policia Local.
Seguidament intervé el Sr. Rodríguez. El seu grup només vol fer referència al Decret de
Batlia núm. 56/2010, en el qual han pogut veure i constatar que el grup del Partit
Popular nomena un càrrec de confiança per cobrir la plaça de coordinadora d’Esports i
Joventut. El Sr. Rodríguez manifesta que, les seves al·legacions, les quals es discutiran
més tard a aquest ple, proposen la creació de les places de Policia Local a les quals
aquest Ajuntament s’havia compromès durant aquesta legislatura; proposen que
aquesta plaça, la de coordinadora d’Esports i Joventut, es cobreixi amb una de tècnic
de carrera, i aleshores el grup del Partit Popular contesten que ja ho faran i que ara per
ara no tenen diners per fer-ho, però sí que tenen doblers per posar un càrrec de
confiança en contra de la línia que du el grup del Partit Popular en l’àmbit de Comunitat
de reclamar al Govern balear que redueixi aquests mateixos càrrecs de confiança i, en
canvi, el grup del Partit Popular d’Inca quan tenen l’ocasió de fer-ho l’augmenten.
El Sr. Batle contesta que han eliminat el 50% de càrrecs de confiança en relació amb
l’any passat, perquè en tenien dos i n’han llevat un. Per altra banda, comenta que el
compromís d’augmentar la plantilla de la Policia Local hi continua essent, però en
aquest moment no es pot fer a causa de la crisi. Han vist una retallada importantíssima
de subvencions per part del Govern de les Illes Balears a aquest ajuntament, també el
Govern central ha retallat les ajudes.
El Sr. Rodríguez demana quines dues places de personal de confiança s’han reduïdes.
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El Sr. Batle contesta dient que és una la plaça la que s’ha reduïda i que és la que hi
havia a Urbanisme.
Vist que no hi ha més intervencions, els reunits es donen per assabentats dels decrets
assenyalats.
3. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ACORD
D’EXPROPIACIÓ AMISTÓS RELATIU A DIVERSES PARCEL·LES
DESTINADES AL SISTEMA GENERAL HOSPITALARI EN SÒL RÚSTIC
Vist que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, s’ha de votar la seva
inclusió dins l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents
(dinou de vint-i-un).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de data 23 de febrer de 2010, la qual
transcrita textualment diu:
“PROPOSTA DE BATLIA RELATIVA A LA PRÒRROGA DELS ACORDS DE L’ACTA
DE PAGAMENT I OCUPACIÓ DELS TERRENYS (parcel·les 217, 218 i 209 del polígon
2) DESTINATS A L’EXECUCIÓ DEL SISTEMA GENERAL HOSPITALARI EN SÒL
RÚSTIC PREVISTA A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 28 DEL PGOU D’INCA DE
1987.
I.- VIST que en data 29 de gener de 2001 es va subscriure amb el Sr. Antelm Maura
Pujadas, acord de transmissió amistosa de les parcel·les 217, 218 i 209 del polígon 2
del terme municipal d’Inca a favor de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència de la
seva classificació com a sistema general hospitalari en sòl rústic, d’acord amb la
modificació puntual núm. 28 del PGOU d’Inca de 1987.
II.- VIST que per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 2 de gener de 2001, es
va acordar l’expropiació amistosa, a títol onerós, dels terrenys i béns esmentats amb
les condicions que figuren a dit acord.
III.- VIST que en data de 5 de març de 2001 va ésser signada la corresponent acta de
pagament i ocupació amb el Sr. Antelm Maura Pujadas i reflectint les condicions que
determinades a l’acord plenari de dia 2 de gener de 2001, on es pacta com preu just la
permuta de dues parcel·les de sòl urbanitzable al futur polígon industrial emplaçat entre
la carretera de Palma-Alcúdia i la reserva de terrenys destinats a la construcció de la
futura autopista, a l’actualitat Sector 1 del PGOU d’Inca, amb pagament aplaçat fins dia
31 de juliol de 2007.
IV.- VIST que els drets i obligacions de l’acord d’expropiació varen ésser transmesos,
mitjançant acta notarial de data 26 d’abril de 2006, a l’entitat Calatem 2015, SL.
V.- VIST que a data d’avui no ha estat iniciat la tramitació del sistema d’actuació
(reparcel·lació o compensació) del nou polígon industrial, a l’actualitat Sector 1 del
PGOU d’Inca, ha estat proposat per l’entitat expropiada, mitjançant escrits de data 21
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de gener de 2008, 8 d’octubre de 2009 i 21 de gener de 2010, la pròrroga de l’acord
d’expropiació amistós segons les condicions del document adjunt.
VI.- ATÈS el que disposa com a fonaments de dret processal els articles 4.1.d) i e), 5,
22.2.o) i 25.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; i els
articles 4.1. c), d) i e), 50.11.14, 20 i 25, 123.1, 146, 163 i següents, 172 i 175 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de
novembre de 1986, el batle-president, si és procedent, eleva a l’aprovació de l'Ajuntament
en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D’ACORD:
1.- APROVAR LA PRÒRROGA de l’acord d’expropiació amistós, formalitzat mitjançant
acta de pagament i ocupació de data 5 de març de 2001, dels terrenys que formen les
parcel·les 217, 218 i 209 del polígon 2 del terme municipal d’Inca a favor de
l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència de la seva classificació com a sistema general
hospitalari en sòl rústic, d’acord amb la modificació puntual núm. 28 del PGOU d’Inca
de 1987.
2.- FACULTAR el Sr. Batle-president per a la signatura de les condicions de la pròrroga
de l’acord d’expropiació esmentat.
COMPAREIXENTS
El Sr. Pere Rotger i Llabrés, assistit pel secretari accidental de la corporació senyor
Guillem Corró Truyol, per la interventora i pel tresorer municipals, senyora Francisca
Martorell Pujadas i senyor Miguel Batle Vallori, respectivament, les circumstàncies
personals dels quals no es ressenyen en raó dels seus càrrecs oficials pels quals
compareixen.
Da. Jerònima Llompart Maura, major d’edat, casada en règim de separació de béns,
veïna d’Inca, carrer de Sant Antoni, n.185, baixos. DNI: 43.059.971 S.
D. Antoni Llompart Maura, major d’edat, casat en règim de separació de béns, veí
d’Inca, de la plaça de l’Àngel, n. 28, 2n, esquerra. DNI: 78.202.834 M.
INTERVENEN
La Sra. i el Sr. Llompart en nom i representació de l’entitat mercantil ’CALANTEM 2015
S.L.’, domiciliada a Inca, a la plaça de l’Àngel, n. 28, 2n, esquerra. La societat, amb CIF
B-57358020, fou constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Sr.
Antich Verdera, notari d’Inca, el dia 28 de juny de 2005, i inscrita en el Registre
Mercantil de Mallorca al full 119 del tom 2.149 de Societats, full n. PM-51.479,
inscripció 1a.
Llurs facultats per aquest acte deriven de l’escriptura de constitució citada, en la qual
foren nomenats administradors mancomunats de la societat, per temps indefinit, i dels
propis Estatuts Socials, que consten a l’escriptura de constitució indicada.
EXPOSEN

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

6

I.- Amb data de 29 de gener del 2001 es va subscriure un document, pel qual el senyor
Antelm Maura Pujadas, com a cedent, acceptava transmetre de manera amistosa, a
títol onerós i en exercici de la potestat expropiatòria, els terrenys, obres i altres drets
que figuraven descrits en la relació parcial rectificada de propietaris o titulars de
terrenys afectats per a l’execució d’un sistema general hospitalari en sòl rústic, previst a
la modificació puntual número 28 del PGOU d’Inca, i en concret de les següents
finques.
a) RÚSTICA, porció de terra de secà i indivisible, anomenada Can Perelló, al camí de
Llubí, terme d’Inca, d’una cabuda de mitja quarterada, equivalent a trenta-cinc àrees
cinquanta-una centiàrees (3.551 m2), que CONFRONT: Al nord, amb la finca dels
hereus de Juan Català; al sud, amb la de Magdalena Beltrán; a l’est, amb la de
Salvador Maura; i per l’oest, amb una altra d’Antelm Pujadas.
És la finca identificada com a parcel·la cadastral, núm. 217 del Polígon 12 i figurava
inscrita al Registre de la Propietat d’Inca al Tom 54, Llibre 5 d’Inca, full 7, finca 251.
b) RÚSTICA, porció de terra de secà i indivisible, anomenada Can Perelló, d’aquest
terme d’Inca, d’una cabuda de dos-cents cinquanta destres, o sigui quaranta-quatre
àrees trenta-nou centiàrees (4.439 m2), confronta pel nord amb terres de Bernardino
Català, pel sud amb les de Francisca Massip; per l’est, amb torrent i per l’oest, amb
terra de Francisca Ana Coll.
És la finca identificada com a parcel·la cadastral, núm. 218 del Polígon 12. I figurava
inscrita en el registre de la propietat d’Inca al Tom 3243, Llibre 382 d’Inca, full 92, finca
7923-N.
c) RÚSTICA, peça de terra de secà i indivisible, amb caseta, anomenada Can Perelló i
Can Verd i coneguda familiarment com Can Guixe, en el lloc del camí de Sineu,
d’aquest terme municipal d’Inca, d’una cabuda, segons el Registre d’una hectàrea
trenta-vuit àrees i cinquanta-cinc centiàrees, si bé segons la recent mesurada té una
cabuda d’una hectàrea i quaranta àrees (14.400 m2),CONFRONTA, pel nord, amb
terres de Catalina Más Esteva i la dels hereus de José Aguiló; pel sud, amb la de Juan
Ferrer; per l’est, amb camí de Llubí; i per l’oest amb la de Juana Ana Coll i Antonio
Truyol.
És la finca identificada com a parcel·la cadastral, núm. 209 del Polígon 12. I figurava
inscrita en el registre de la propietat d’Inca al Tom 3243, Llibre 382 d’Inca, full 88, finca
8.654.
II.- Que en l’esmentat contracte es va fixar un ajornament del pagament del just preu
per part de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant la permuta prèvia i posterior adjudicació,
com a entitat cessionària, d’unes futures ’parcel·les resultants de sòl urbanitzable
exemptes de cessions i sense urbanitzar’, d’entre les quals li fossin assignades, a
l’Ajuntament d’Inca, sobre el 10 per cent de l’aprofitament mitjà que li correspondria a
aquesta administració com a conseqüència de les urbanitzacions de les actuacions
pendents de desenvolupar i en concret:
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1.-UNA PARCEL·LA ’de Sòl urbanitzable exempta de cessions i sense urbanitzar’
assignada al municipi en el futur polígon de serveis, emplaçat entre la carretera IncaLlubí, i la reserva de terrenys destinats a la futura autopista (avui ja construïda) i l’actual
límit del sòl urbà d’Inca, que tindrà una superfície de parcel·la de quatre mil metres
quadrats, amb l’ús de serveis, edificabilitat, ocupació a planta, altura de l’edificació i la
resta de paràmetres urbanístics que corresponguin a aquesta urbanització, i en tot cas
amb una edificabilitat que serà almenys la mitjana prevista en aquest polígon, en el
suposat que es prevegin diferents criteris d’edificabilitat.
2.- UNA PARCEL·LA ’de sòl urbanitzable exempta de cessions i sense urbanitzar’
assignada al municipi en el futur polígon industrial, emplaçat entre la carretera PalmaAlcúdia, i la reserva de terrenys destinats a la futura autopista (avui ja construïda) i
l’actual límit del sòl urbà d’Inca, que tindrà una superfície de parcel·la de dos mil metres
quadrats, amb l’ús industrial, edificabilitat, ocupació a planta, altura de l’edificació i la
resta de paràmetres urbanístics que corresponguin a aquesta urbanització, i en tot cas
amb una edificabilitat que serà d’almenys la mitjana prevista en aquest polígon, en el
cas suposat que es prevegin diferents criteris d’edificabilitat.
III.- A la clàusula sisena de l’esmentat document subscrit entre les parts, s’hi va establir
com a data límit per a la realització de les operacions corresponents a la permuta
pactada i, específicament, l’inici dels procediments de constitució dels respectius
sistemes d’actuació d’aquells polígons, on s’ubicarien les parcel·les abans referides, la
del 31 de juliol del 2007, i en el cas de no haver-se iniciat els esmentats procediments
d’actuació s’establia un termini de sis mesos perquè el venedor, cedent, és a dir el
senyor Maura Pujadas, avui l’entitat CALANTEM 2015 SL, pogués sol·licitar ser
indemnitzat en efectiu metàl·lic.
IV.- Que havent arribat a la data prevista de 31 de juliol del 2007, sense que en aquest
moment s’hagin iniciat els procediments de constitució dels respectius sistemes
d’actuació dels polígons és intenció d’ambdues parts prorrogar els acords presos en
aquell document amb les úniques modificacions que a continuació s’exposaran, per a la
qual cosa:
PACTEN I ATORGUEN
PRIMERA.- Que els terrenys a adjudicar com a pagament ajornat en base al contracte,
signat el 29 de gener de 2001, es definien com a ’sòl urbanitzable exempta de cessions
i sense urbanitzar’ segons la normativa vigent aleshores.
SEGONA.- Ambdues parts acorden prorrogar el termini establert en el paràgraf A) de
l’estipulació cinquena del document subscrit a l’Ajuntament d’Inca el 29 de gener del
2001, atès que no s’ha iniciat en la data de 31 de juliol del 2007 els corresponents
procediments de constitució dels respectius sistemes d’actuació urbanística per a
execució dels polígons, on se situaran les parcel·les objecte de permuta, i es fixa com a
data límit per a la seva realització la de 31 de juliol del 2012.
TERCERA.- En el cas suposat que el dia 31 de juliol del 2012, no s’haguessin iniciat els
procediments de constitució dels respectius sistemes d’actuació d’aquells polígons, o

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

8

d’algun d’aquests, dels quals s’han de permutar prèviament i adjudicar i entregar
posteriorment les parcel·les resultants de sòl urbanitzable (segons la normativa vigent
aleshores) exempta de cessions amb les despeses de les dotacions i els serveis
requerits per la legislació urbanística a càrrec de l’entitat CALANTEM 2015 SL,
referides a l’antecedent II d’aquest document, aquesta entitat podrà sol·licitar ser
indemnitzada en efectiu metàl·lic i en aquest cas, en el termini màxim de sis mesos des
de la sol·licitud s’haurà de resoldre amb caràcter definitiu el corresponent expedient
administratiu per establir la valoració d’aquelles parcel·les resultants de sòl urbanitzable
(segons la normativa vigent aleshores) exempta de cessions, descomptades les
despeses de les dotacions i els serveis requerits per la legislació urbanística. En tot
cas, aquest valor o indemnització haurà de ser pagada a l’entitat en el termini màxim de
tres mesos des de la resolució definitiva que en via administrativa la determini.
QUARTA.- Que, en haver transcorregut el termini màxim fixat en el document subscrit
el 29 de gener del 2001, sense que en aquest moment s’hagin iniciat els procediments
de constitució dels respectius sistemes d’actuació dels polígons, es modifica l’apartat B
de l’estipulació cinquena d’aquest document, en el sentit que l’entitat CALANTEM 2015
SL tindrà dret a percebre i el municipi d’Inca estarà obligat a pagar interessos, que
s’estipulen en euríbor + 0,50 pel període de temps que transcorri des de la data de l’1
de gener del 2008, fins a l’aprovació definitiva dels instruments de redistribució
(compensació o reparcel·lació) d’on s’ha de procedir a la permuta prèvia i adjudicació i
posterior entrega de les parcel·les de sòl urbanitzable (segons la normativa vigent
aleshores) exempta de cessions amb les despeses de les dotacions i els serveis
requerits per la legislació urbanística a càrrec de l’entitat CALANTEM 2015 SL. Servint
de quantia base per al càlcul dels interessos esdevinguts fins a aquest moment el valor
mitjà del metre quadrat de terreny urbanitzable (segons la normativa vigent aleshores),
exempta de cessions descomptades les despeses de les dotacions i els serveis
requerits per la legislació urbanística, de cadascun del polígons on se situaran les
parcel·les objecte de la permuta, per la superfície de les parcel·les esmentades.
L’esmentat valor serà calculat d’acord amb les normes de valoració de l’ICAB.
CINQUÈNA.- Per a l’abonament dels interessos resultants de l’estipulació anterior, i
una vegada fixats, la societat CALANTEM 20015 SL podrà optar, perquè el MUNICIPI
D’INCA faci abonament d’aquests, entre l’efectiu en metàl·lic, en un termini no superior
als tres mesos des de la resolució definitiva que en via administrativa els determini, o
bé, abonar-los mitjançant l’adjudicació de terrenys de sòl urbanitzable (segons la
normativa vigent aleshores) exempta de cessions amb les despeses de les dotacions i
els serveis requerits per la legislació urbanística a càrrec de l’entitat cedent, en algun
dels polígons on s’ubicaran les parcel·les objecte de permuta, i servint com a valor de
càlcul el valor mitjà del metre quadrat de terreny urbanitzable (segons la normativa
vigent aleshores), exempta de cessions descomptades les despeses de les dotacions i
els serveis requerits per la legislació urbanística, de cadascun dels polígons, i que
serviren de base per a la determinació dels interessos esdevinguts i endeutats.
Ambdues parts, com a prova de conformitat del que s’antecedeix, firmen aquest
document a cadascun dels fulls i al final del mateix, per duplicat a un sol efecte en el
lloc i data assenyalats UT SUPRA.”
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Seguidament intervé el Sr. Seguí. Comenta que en el seu dia ja va dir que tal vegada hi
hauria alguna alteració, també es va estudiar la possibilitat de la compra d’aquestes
parcel·les, però com molt bé ha dit el Sr. Batle ara no és el moment de fer préstecs ni de
fer un nou conveni. Per tant, el que es demana és prorrogar el conveni anterior i el
pagament d’aquests interessos.
El Sr. Ramis intervé dient que novament estan davant una proposta que després de 9
anys avui tornen a discutir, un conveni que es va signar fa 9 anys per acordar
l’expropiació amistosa de 3 parcel·les on es va construir l’Hospital. Es troben davant una
situació similar a la guarderia Toninaina, on també hi va haver un incompliment per part
de l’Ajuntament, i aquests incompliments tenen un punt en comú: el retard i la mala
gestió urbanística que aquest equip de govern ha fet durant aquests anys, i ara es torna
a produir amb aquest incompliment amb els compromisos de l’Ajuntament.
Concretament al març de l’any 2001 es va signar l’acta de pagament i ocupació, on
s’establia que abans dia 31 de juliol de 2007 l’Ajuntament s’obligava a adjudicar els
terrenys del nou polígon industrial corresponents.
En aquells moments, 6 anys varen parèixer totalment suficients, algun regidor de l’equip
de govern ho va qualificar com un termini excessiu. Avui aquest termini excessiu ha
estat sobrepassat en més de 2 anys i mig, i no saben ben bé quan es podrà executar
aquest conveni. En 9 anys han passat moltes coses a Inca, però lamentablement el que
havia de ser el polígon més ràpid de la història encarà esta de camí per la ineptitud
d’aquest equip de govern. Novament, la mala gestió del Partit Popular no sortirà gratis i
s’hauran de pagar els interessos de demora, i una vegada més els regidors del PP no
assumiran cap responsabilitat. Una responsabilitat que hauran de pagar novament tots
els inquers a raó d’uns 7.000 € anuals per pagar els interessos pel retard, de moment se
superen els 21.000 €, al final ningú sap quina quantitat serà la total a pagar.
Des del PSOE els demanen per quin motiu totes les errades del equip de govern sempre
les han de pagar els inquers. Els ha estranyat que a la Comissió d’Urbanisme ni el
mateix president de la Comissió sabés que s’haurien de pagar interessos, i fins i tot va
anunciar que estaria decidit a retirar aquesta proposta. Ara avui veuen que no s’ha
retirat, ni rectificat, i que es pagaran interessos; és la clara imatge d’un PP que fa temps
que ha perdut el nord. És cert que aquest contracte no es pot tornar enrere quan fa anys
que en aquests solars hi ha l’Hospital; però sí que poden optar per altres opcions més
econòmiques per a l’Ajuntament, com les contemplades en l’acord inicial; és a dir, pagar
el valor dels terrenys, una opció que evitaria abonar interessos.
En tot cas, i com ja ha dit el Sr. Ramis, aquesta mala gestió del PP tampoc és
admissible que ocasioni més perjudicis als antics propietaris que varen cedir els seus
terrenys amb la confiança que l’Ajuntament compliria amb la seva obligació de
compensar-los amb altres terrenys. Per aquest motiu proposen que es compensi d’una
forma efectiva el valor dels terrenys cedits ja sigui amb dobles o amb altres solars.
(S’incorpora a la sessió el Sr. Torres.)
Intervé el Sr. Caballero. Vol matisar un poc la versió del Sr. Seguí des de la seva
vivència del fets perquè una proposta semblant va arribar a la Comissió d’Urbanisme i, si
no ho recorda malament, va quedar damunt la taula. Creu recordar que se’ls va dir que
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tampoc aniria a aquest ple, de totes maneres la proposta que se’ls fa arribar ara no és la
mateixa que se’ls va fer arribar a la Comissió d’Urbanisme. Només ho diu per deixar
constància d’aquest fet.
Intervé el Sr. García. Manifesta que aquest punt representa la gestió urbanística dels
darrers anys, i això ho vol explicar d’una forma molt breu: el planejament urbanístic, la
necessitat de solars i les necessitats de compensació d’aquest ajuntament estaven
enfocades sempre des del punt de vista que es continuàs el desenvolupament urbanístic
dels darrers anys; i no hi ha estat; és a dir, si Inca creixia, es tendrien solars per a
escoles, solars per a zones verdes. Està fent referència que es va parlar del solar del
nou col·legi públic de Llevant i en aquest moment no se’n disposa, o de les zones verdes
de Miquel Servet i l’avinguda d’Alcúdia. Es va firmar un conveni que s’havia de cedir una
zona verda, i aquesta està com estava fa vint-i-cinc anys i no se’n disposarà fins que es
desenvolupi aquella construcció urbanística. La qüestió és que tot el tema del conveni ve
condicionat pel fet que en tot aquest temps el polígon industrial i altres
desenvolupaments urbanístics que l’equip de govern de bona o mala fe o amb bones o
males intencions pensaven que estarien desenvolupats, no hi han estats, i per això es
troben que han d’arribar a nous acords, nous ajornaments, noves gestions, perquè no
disposen d’uns terrenys que a un moment determinat havien ofert per arribar a un acord
en conveni. El desenvolupament urbanístic no ha duit el mateix ritme que els altres anys
i per aquest motiu els convenis no es podran dur a terme.
Intervé el Sr. Seguí. Comença per contestar al que ha dit el portaveu del BLOC per Inca.
Explica que ha intentat lluitar perquè les condicions del conveni o de la pròrroga no
fossin les que inicialment venien, i això és el que va dir al seu dia. Quant al que ha dit el
Sr. García, manifesta que tots aquests convenis només estan condicionats al polígon, no
a altres desenvolupaments del Pla General. El col·legi, del qual parlava el Sr. García,
fruit d’aquest urbanisme, està fet; els equipaments sanitaris també estan a punt perquè
també s’han fet. Vol recordar el que s’ha fet i el que no es farà. Avui en dia les
necessitats no tenen la mateixa pressió ni el mateix arrelament que tenien en aquells
moments, ara és igual esperar un any que esperar-ne dos. També es va dir que el
col·legi no es faria fins a l’any 2011 o 2012 i ja està fet. És veritat que ni ha zones verdes
que no hi són, però tampoc són prioritàries. La gestió urbanística és la que és i creu que
ha estat bastant productiva. Vol manifestar que és ridícul dir que, si no s’ha desenvolupat
el polígon, és per culpa d’aquest ajuntament.
Intervé el Sr. Ramis. Vol recordar a l’equip de govern qui va donar suport i quin partit va
votar a favor en aquest consistori quant al polígon industrial, qui va negociar unes
esmenes i, a més, va aconseguir el suport de l’equip de govern. Respecte si són més
legals o no els interessos, no creu que la seva discussió vagi per aquí, el problema és
qui paga aquests interessos. El seu grup esta d’acord amb el fons de la proposta, estan
d’acord a prorrogar aquest acord d’expropiació amistosa. També estan d’acord que els
propietaris tenen tot el dret a cobrar uns interessos de demora, però no estan d’acord
que aquests interessos els paguin els ciutadans inquers; per tant, reconeixent que
aquest acord és positiu i que els afectats tenen tot el dret a reclamar aquests interessos,
no estan d’acord que els interessos els paguin els inquers. Només per aquest motiu el
seu grup s’abstindrà en aquesta votació.
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El Sr. Batle vol recordar que en primer lloc la propietat té tot el dret del món a cobrar uns
interessos perquè s’han incomplit uns terminis, però diu que són els interessos que paga
més a gust de tota la seva vida com a responsable polític perquè ha permès tenir un
solar perquè Inca i comarca pogués disposar d’un hospital. Lamenta que els propietaris
no tenguin resolt aquest tema, aquests també saben que no només és per part de
l’Ajuntament, així com també saben que no ha estat per desinterès, sinó que les traves
administratives i urbanístiques que té l’entramat de les Illes Balears i de Mallorca són
molt complexes i li consta que són ben conscients d’aquestes dificultats. Seguidament el
Sr. Batle posa alguns exemples com el cas de l’Ajuntament de Maó, que tenint majoria
absoluta encara no té aprovat el seu Pla General, o el Consell de Menorca. Es
necessiten dos anys perquè el Consell faci un informe, aquest arriba amb deficiències,
es tornen a esmenar, es torna a aturar mig any més, o sigui que amb un informe els
passen tres anys, fins i tot a algú li passa la legislatura, i està molt decebut amb aquest
tema. N’ha parlat amb el Sr. Antich i amb qui serà -suposa- el nou president regional
després de dia 6, perquè considera que això ha de canviar, que hi ha d’haver un pacte
d’Estat.
Intervé el Sr. Caballero. Vol fer dues precisions. Comenta que l’ajuntament de Maó no té
majoria absoluta, sinó que té un pacte de coalició, i li agraeix que hagi parlat de les
necessitats de l’Ajuntament d’Inca amb el probable president del Partir Popular el Sr.
Delgado.
Intervé el Sr. García. Vol fer una sèrie de precisions a la seva intervenció anterior, les
quals han estat contestades en aquesta ocasió. El seu grup es manté amb el que ha dit,
s’han fet coses, unes bé i altres malament, i el que ha dit el seu grup és que tot estava
enfocat, encertadament o descencertadament, a un desenvolupament urbanístic, i han
dit que, atès que no s’ha continuat aquest desenvolupament, s’han hagut de buscar
noves fórmules. Per fer el PAC s’haurà de buscar una nova fórmula, no sap si s’ha
cercada, se cerca o s’ha trobada, o es farà. Quant al col·legi, no sap si va equivocat,
però creu recordar -i ell es referia a un col·legi que no està fet- que es parlava de
substituir Llevant per un col·legi a un solar que estaria per la carretera de Llubí; no sap si
aquest tema només va ésser una conversa d’un parell de dies o ja està oblidat, o que
encara es pensa que es disposarà d’un solar. El Sr. García considera que l’única
manera de disposar d’aquest solar era continuant un desenvolupament urbanístic d’una
zona; si no es desenvolupa, també s’haurà de buscar una nova fórmula per disposar
dels terrenys, evidentment les fórmules existeixen i suposa que es trobaran. Pel que fa a
la zona verda de Miquel Servet, es va signar un conveni pel qual es va requalificar un
solar per construir habitatges, conveni bastant estrany que va comentar el seu grup en
tot moment; segons aquest conveni per culpa del desenvolupament urbanístic no
s’edifica i perquè no s’edifica l’Ajuntament no té ni la zona verda d’abans ni la zona verda
completa ni la mitja zona verda. Això és el que el Sr. García ha volgut dir i no creu que
sigui repetible.
Quant al polígon industrial és evident que a un moment determinat s’hauria pogut dur a
terme. Ara bé, les coses es van embarriolar de tal manera que es va triar un camí pel
qual ara són on són. Van ésser postures enfrontades entre administracions i funcionaris,
i la postura del Sr. García, la qual ha mantingut durant molt de temps, és que la
normativa urbanística d’aquesta comunitat -i no sap si de tot l’Estat espanyol- sí que
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requereix fer una nova normativa urbanística que pugui ésser assumida pel ciutadà i
pels propers tècnics.
El Sr. Batle comenta que tots coincideixen totalment amb l’anàlisi que acaba de fer el Sr.
García que és necessari fer una nova Llei del sòl i no haver d’anar a cercar tanta
normativa. Quant al solar que l’Ajuntament té a la carretera de Llubí està vigent; ara bé,
està pendent que s’aprovi l’adaptació del Pla General al Pla Territorial, però aquest tema
és un avanç.
Conclòs el debat, per la Presidència se sotmet a votació la Proposta presentada
transcrita anteriorment i esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor,
corresponents als grups municipals del Partit Popular, i nou (9) vots d’abstenció del
grup municipal del PSIB PSOE, el grup municipal del BLOC per Inca i el grup
municipal dels Independents d’Inca..
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta transcrita anteriorment.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER FIXAR
EL PREU DE LES TARIFES DE L’APARCAMENT SOTERRAT DEL
MERCAT COBERT
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de data 22 de febrer de 2010, la qual
transcrita textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME
Bartomeu Seguí Prat, com a president de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
eleva a la consideració del l’Ajuntament ple la següent proposta d’acord, relativa a
la fixació del règim tarifari a aplicar pel concessionari de l’explotació del servei
d’aparcament per automòbils de turisme i bar cafeteria del Mercat Cobert.
Antecedents:
Primer.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el vint-i-cinc de setembre de dos mil nou
acordada la concessió de gestió i explotació del servei d’aparcament per a
automòbils de turisme i bar cafeteria del Mercat Cobert.
Segon:
El plec de condicions que regeix la concessió estableix en concret en l’apartat 20
d) ’L’import de les tarifes serà com a màxim igual a la mitjana aritmètica dels
preus de la resta d’aparcaments soterrats de Mallorca…’
En qualsevol cas i en tot moment, les tarifes d’aplicació seran les que resultin
formalment aprovades durant el període concessional per l’Ajuntament.
PROPOSTA D’ACORD:
En aplicació de les clàusules descrites a dalt, en relació amb l’article 80 del Reial
decret 1372/1986, de tretze de juny, Reglament de béns de les entitats locals, que
afirma: ‘En toda concesión sobre bienes de dominio público, se fijarán las
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cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare,…constarán éstas: 58ª Si mediante
la utilización hubieren de prestarse servicios privados destinados al público
tarifables, las que hubieren de regirlos, con la desomposición de sus factores
constitutivos, como base de sus futuras revisiones’, com són les clàusules
descrites en els antecedents.
Com és que les referides tarifes que ara es determinen de conformitat amb les
referides clàusules, no estan afectades per l’article 107 del Reial decret legislatiu
781/1986, que afirma: 1. La determinación de las tarifas de los servicios que con
arreglo a la legislación sobre política general de precios, deban ser autorizados
por las Comunidades Autònomas u otra Administración competente, deberá ir
precedida del oportuno estudio económico.”
Vist l’article 151 del Reglament de serveis de les corporacions locals, apartats dos
i tres;
Vistes altres tarifes vigents a l’illa de Mallorca, com són a la seva capital i els
aparcaments existents a Inca:
Inca
plaça
Palma Centre Palma Perifèria Mallorca
minut
0,026
0,0216
0,02
hora

1,6

1,3

1,2

de Inca Campet des
Tren
0,016
0,96

Palma Centre son els aparcaments de Antoni Maura, Via Roma, Comte
d’Empúries i Marquès de la Sènia.
Palma Perifèria són els aparcaments de Manacor, Santa Pagesa i Parc de sa
Riera.
Es proposa el següent quadre tarifari que pot aplicar l’empresa concessionària, en
relació a les tarifes que regiran l’ús particular dels aparcaments de caràcter
rotatori (planta dos i tres):
Tarifa: Per minut………………………0,0216 €
Per ORA……………………..…..1.3 €”
Seguidament el Sr. Seguí explica la proposta presentada. Explica que les
variacions són molt petites, tan sols de cèntims, d’una a l’altra.
Intervé el Sr. Moreno. Manifesta que al punt núm. 4 de l’ordre del dia s’hauria de
modificar l’enunciat, ja que no és la plaça de Mallorca, sinó plaça de Mercat.
També demanen la modificació del primer paràgraf del Dictamen de la Comissió
Informativa d’Urbanisme, que fa referència a l’explotació del servei d’aparcament
per a automòbils de turisme i bar cafeteria de la plaça de Mallorca.
El Secretari en pren nota.
El Sr. Moreno continua que el seu grup vol fer una reflexió a l’equip de govern i
molt especialment al Sr. Batle perquè a aquesta mateixa sala dia 9 de febrer de
l’any 2009 -i tal com es va reflectir als diaris Última Hora del mateix dia- hi va
haver una reunió amb els comerciants, a petició d’ells mateixos, per explicar les
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obres del Mercat Cobert. Hi va haver un compromís per part del Sr. Batle que
durant els sis primers mesos de l’obertura d’aquest aparcament aquest seria
gratuït. El seu grup es vol afegir a aquesta proposta que va fer el Sr. Batle al seu
dia, i el Partit Socialista proposa que durant els sis primers mesos d’activitat
d’aquest nou aparcament al centre de la ciutat sigui totalment gratuït, i en base a
tres objectius que el seu grup posa damunt la taula: 1.- La promoció de
l’aparcament 2.- Aquesta gratuïtat seria una clara aposta de suport als
comerciants de la zona. 3.- Acció per part de l’Ajuntament de tots els grups
municipals com a compensació a la ciutadania per tots aquests mesos de retard
de les obres.
(Durant la intervenció del Sr. Moreno s’absenten de la sala de sessions el Sr.
García, el Sr. Rodríguez i el Sr. Lluís Ribera.)
Intervé el Sr. Caballero, molt breument, just per corroborar amb la versió del Sr.
Seguí; aquest informe va passar per la Comissió d’Urbanisme.
El Sr. Batle manifesta que creu que val la pena que el que proposa el Sr. Moreno
es dugui a terme, en parlarà amb el Sr. Felip Jerez i amb el gerent de l’empresa
concessionària del Mercat Cobert per tal d’arribar a un acord.
El Sr. Moreno manifesta que la proposta es fa amb un to positiu.
Conclòs el debat, per la Presidència se sotmet a votació la Proposta presentada
transcrita anteriorment i esdevé el següent resultat: setze (16) vots a favor,
corresponents als grups municipals del Partit Popular i el PSIB-PSOE, i una (1)
abstenció del grup municipal del BLOC per Inca.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta transcrita anteriorment.
Seguidament el Sr. Secretari anuncia el següent punt de l’ordre del dia i el Sr. Andreu
Caballero demana que, en vista que el Sr. Rodríguez s’ha absentat de la sala i és ell
qui ha de defensar el punt 5è, es pugui passar a debatre el punt núm. 6è. Els reunits
accedeixen a la petició del Sr. Caballero.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA RELATIVA AL
CÀNON DIGITAL
Atès que la 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 (17).
Els reunits consideren la Moció de data 19 de febrer de 2010, la qual transcrita
textualment diu:
“MOCIÓ
El Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions
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legals vigents sobre la matèria, va introduir el pagament d’una compensació
equitativa sobre la reproducció utilitzada per a ús privat, amb l’objectiu de
compensar els drets de propietat intel·lectual que es deixaran de percebre per raó
de l’expressada reproducció. És el que s’ha conegut com a cànon digital o cànon
de la SGAE, i que suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports
i aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzemament de
documents
(fotocopiadores,
impressores,
equips
de
reproducció
i
d’enregistrament de documents audiovisuals, CD-R, DVD-R, etc.).
El cànon digital és un cost afegit que s’ha de pagar independentment si el material
adquirit s’utilitza o no per a la reproducció privada de material subjecte a drets de
propietat intel·lectual. És per això que la seva aplicació indiscriminada resulta
jurídicament problemàtica i ha estat objecte de contestació per part de molts de
sectors socials. En el cas de les administracions públiques, la presumpció
d’utilitzar els suports i aparells per copiar obres amb drets de propietat intel·lectual
resulta especialment costosa i inadequada.
Cal tenir en compte que hi ha hagut sentències que han ordenat la devolució del
import del cànon, quan s’ha acreditat que el suport s'ha emprat per a una altra
finalitat diferent de la reproducció d'obres d'autors, que constitueix la causa de
tributació. Així mateix, existeixen autos prejudicials al Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees en els quals s'interroguen sobre la legalitat de l'aplicació
indiscriminada d’aquest cànon.
Amb tot, l'article 25 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual ja estableix
que el Govern espanyol pot fixar excepcions al pagament del cànon quan quedi
suficientment acreditat que el destí o ús final dels equips, aparells o suports
materials no sigui la reproducció prevista a l’article 31.2 (còpia privada d’obres
d’autor).
Per tot això, el Ple adopta els següents
ACORDS
1. L'Ajuntament d'Inca sol·licita al Govern espanyol l’exempció del pagament de la
compensació equitativa que estableix el Text Refós de la Llei de propietat
intel·lectual per a l’adquisició d’aparells o suports que puguin ser usats en la còpia
i emmagatzemament de documents.
2. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern espanyol a modificar el Text refós de la Llei
de propietat intel·lectual, per tal que les administracions públiques quedin
excloses del pagament de la compensació equitativa.
3. L'Ajuntament d'Inca durà a terme totes les accions necessàries per tal de
reclamar a les empreses proveïdores la quantitat abonada en concepte d'impost
(compensació equitativa) establert pel Text refós de la Llei de propietat
intel·lectual per a tots aquells suports i unitats de còpia que ha adquirit aquesta
corporació d'ençà que l'esmentat impost s’aplica al preu dels productes.”
Seguidament el Sr. Caballero passa a explicar la Moció presentada.
(S’incorpora a la sala de sessions el Sr. Rodríguez.)
(S’absenten de la sala de sessions el Sr. Seguí i la Sra. Sabater.)
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El Sr. Moreno manifesta que el seu grup donarà suport a la Moció. A més, estan
totalment d’acord que hi hagi un control exhaustiu sobre tots aquells articles que
es poden adquirir per part de l’Administració pública i que no tenen l’objectiu de
fer reproduccions de la propietat intel·lectual .
Intervé el Sr. Ferrari dient que també el seu grup donarà suport a la Moció.
Conclòs el debat el Sr. Batle anuncia que la Moció s’aprova per assentiment (16).
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció transcrita anteriorment.
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA CONTRA LA
JUBILACIÓ ALS 67 ANYS
Atès que la 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 (16).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del BLOC per Inca de data 3 de
febrer de 2010, la qual transcrita textualment diu:
“El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del
PLE la següent
MOCIÓ
L’estat del benestar és un fita assolida en els països del món occidental, en bona
part pel treball de les organitzacions sindicals a favor de les millores de la qualitat
de vida dels ciutadans.
Les societats més avançades socialment han anat millorant la protecció social i
les legislacions laborals de manera que els treballadors i les treballadores han
pogut accedir al món laboral en condicions de dignitat.
En aquest marc laboral i social acordat, on la protecció social ha esdevingut un
dret, destaquen diferents elements, el salari bàsic, la negociació col·lectiva, la
jornada laboral 40 hores setmanals, el dret a vacances, el dret a conflicte laboral,
la prohibició del treball abans dels 16 anys, la igualtat entre homes i dones, la
compatibilitat entre temps de treball i desenvolupament personal, inclosa la
conciliació familiar, i la jubilació als 65 anys.
L’any 1995 el Congrés dels Diputats va aprovar un informe sobre el sistema de la
seguretat social, conegut com a Pacte de Toledo, amb el suport de totes les
forces parlamentàries.
En relació amb l’edat de la jubilació aquest informe manifestava que ’l’edat de
Jubilació ha d’ésser flexible i dotada dels caràcters de gradualitat i progressivitat.
En aquest sentit, i sense perjudici de mantenir l’edat ordinària de jubilació en els
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65 anys, resultaria aconsellable, en termes financers i sociables, facilitar la
prolongació voluntària de la vida activa d’aquells que lliurament ho desitgin. Amb
aquesta finalitat, cal regular l’exoneració total o parcial, en funció de la jornada, de
l’obligació de cotitzar en aquells supòsits en què el treballador opti per mantenirse en actiu amb suspensió proporcional de la percepció de la pensió’.
En la mateixa línia, l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de
pensions manifesta que ’a l’Estat espanyol no existeix la urgència d’ampliar l’edat
de jubilació, però sí que s’ha de fer un esforç perquè l’edat de jubilació real sigui
l’edat oficial que és als 65 anys’.
No hi ha elements estructurals que justifiquin un canvi substancial de les
prestacions socials, més aviat el problema ve donat per l’abús d’empreses
d’acomiadar treballadors en forma de jubilacions avançades.
Ara el Govern espanyol, aprofitant la crisi econòmica i la feblesa en la posició dels
treballadors i treballadores per defensar les seves condicions de treball, proposa
una limitació dels seus drets socials a través d’allargar els anys de treball, que
trenca així un dels pilars del Pacte de Toledo i afecta l’estat de benestar
aconseguit per la nostra societat.
Per tot això, el Ple adopta el següent
ACORD
L’Ajuntament d’Inca s’oposa a la mesura d’allargar la vida laboral de manera
obligada fins als 67 anys.”
(S’incorporen a la sala de sessions el Sr. Ribera, la Sra. Sabater i el Sr. Seguí.)
(S’absenten de la sala de sessions el Sr. Rubert i el Sr. Torres.)
Intervé el Sr. Ramis. Aquesta moció els transmet un sentiment que és compartit
pel Partit Socialista, com és el de defensar els drets dels treballadors, com no
podria de ser d’una altra manera quan tracten temes socials que majoritàriament
han estat impulsats per governs socialistes, com va ésser la implantació de la
jornada de feina en 40 hores i 30 dies de vacances a l’any 82.
Precisament per garantir el sistema de pensions a tot l’Estat ha estat un dels
principals objectius del govern socialista, contràriament al que destacats dirigents
del PP han dit, com Cristóbal Montoro o Manuel Pizarro: la Seguretat Social no ha
entrat en dèficit, sinó tot el contrari. Les seves reserves han passat d’un superàvit
de 15.000 milions d’euros que va deixar el Partit Popular a més de 60.000 milions
d’euros; molt diferent del que esta passant a França, on arrosseguen un dèficit de
30.000 milions d’euros.
Per altra part, l’Estat espanyol és el segon país del món on l’esperança de vida és
major i, a més a més, es preveu incrementar aquesta mitjana d’edat en 30 anys
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en quasi 6 anys. Aquest fet tan positiu suposa també canvis importants en la
població, tal com tots els partits varen analitzar i es varen comprometre a resoldre
a l’any 1995 quan varen signar el Pacte de Toledo, on es va contemplar, entre
altres coses:
"El sistema de pensions s'ha de preparar per fer front, sobretot en el llarg
termini, a un increment de les seves obligacions amb les properes
generacions de pensionistes. Garantir el fidel compliment de les expectatives
ha de constituir un compromís ferm de tota la Nació i han d'assegurar les
condicions que permetin el seu finançament.
En aquest aspecte cal indicar que des de l’any 75 hi ha hagut un descens de
la natalitat en més d’un 50%; a la vegada la població jubilada augmenta d’una
forma exponencial.
D’aquesta forma a l’any 2040 la població jubilada haurà passat dels quasi 8
milions actuals als 15 milions, que suposarà un 33% de la població total.
Es passarà de 2,59 cotitzants per pensionista a 1,33.
Aquest fet obliga, malgrat que en aquest moments estiguin garantides les
pensions, a preveure mesures que garantissin que els futurs jubilats puguin
gaudir d’unes pensions dignes.
Davant aquesta situació el Govern ha redactat un document obert per discutirlo al Pacte de Toledo on sindicats i partits polítics podran decidir quines són
les mesures a adoptar.
La realitat és que cal prendre mesures, hi ha altres alternatives com la que
proposava el senyor Aznar de substituir el sistema actual per un altre el privat,
altres opcions passarien per pagar més o cobrar menys; no obstant això,
aquesta proposta que també va platejar el Sr. Rajoy és una proposta seriosa
de debat en el marc del Pacte de Toledo.
Per tant, el seu grup, en el benentès que la reforma és necessària, però que a
la vegada és necessari garantir els drets dels ciutadans, des del grup
socialista proposen una esmena:
“L’Ajuntament d’Inca sol•licita que dins el marc del Pacte de Toledo s’adoptin
les mesures necessàries per garantir unes pensions dignes, sense que això
suposi una pèrdua dels drets socials dels treballadors.”
Intervé el Sr. Batle. Diu que, amb l’exposició que ha fet el Sr. Ramis, d’una forma
genèrica hi està totalment d’acord. És veritat que el Pacte de Toledo haurà de
donar resposta a les noves necessitats que tendrà la societat espanyola.
Considera que és necessari que totes les forces polítiques s’asseguin i cerquin
fórmules. El seu grup s’oposa que la jubilació obligatòria sigui als 67 anys, diferent
és que sigui una jubilació voluntària.

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

19

El Sr. Rodríguez manifesta que la jubilació als 67 anys és anar en contra dels
drets socials que al llarg del darrer segle s’han assolit en l’àmbit de tot Europa i de
la cultura occidental. El seu grup pensa que una cosa no exclou l’altra, que els
pareix molt bé la proposta del PSOE, sempre que signifiqui no allargar la vida
laboral fins als 67 anys. Creu que el que hauria de fer el Govern és que la mitjana
real amb l’obligatòria coincidís al màxim als 65 anys, però també entenen que no
és el mateix un picapedrer, un miner, un pescador, que un oficinista.
Per tant, la seva proposta és deixar com a primer punt: “L’Ajuntament d’Inca
s’oposa a la mesura d’allargar la vida laboral de manera obligada fins als 67
anys”, i com a segon punt la proposta que ha fet el grup del PSOE:
“L’Ajuntament d’Inca sol•licita que dins el marc del Pacte de Toledo s’adoptin les
mesures necessàries per garantir unes pensions dignes, sense que això suposi
una pèrdua dels drets socials dels treballadors.”
(S’incorpora a la sala de sessions el Sr. García.)
El Sr. Batle manifesta que el seu grup accepta la proposta del Sr. Rodríguez.
(S’incorporen a la sala de sessions el Sr. Torres i el Sr. Rubert.)
Intervé el Sr. García. Li pareix una aberració que determinats sectors, a través del
sistema que sigui, es puguin jubilar als cinquanta-cinc anys i altres sectors hagin
d’arribar als seixanta-set o seixanta-cinc anys almanco, però creu que no és un
debat d’Ajuntament. De totes maneres el seu grup hi votarà a favor.
Seguidament per la presidència es passa a votar l’esmena proposada pel grup
socialista com edició a la Moció, la qual s’aprova per unanimitat.
Seguidament, per la Presidència se sotmet a votació la Moció esmenada i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (vint).
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada.
7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA.
Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció del grup PSIB-PSOE de data 27 de febrer de 2010, la
qual transcrita textualment diu:
“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert
a l’art. 97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del
Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent MOCIÓ AMB

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

20

MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recordant la primera Cimera de Dones en el Poder celebrada a Atenes l'any 1992
i l'actual Pacte Europeu per a la igualtat entre dones i homes, les ministres i líders
polítiques dels Estats Membres de la UE, reunides a Cadis, el passat 2 de febrer,
a iniciativa dels Governs d'Espanya i Regne Unit, han celebrat la II Cimera
Europea de Dones en el Poder,
Coincidint,
Que aquests temps de crisis ofereixen una oportunitat única per al canvi, ja que la
igualtat entre dones i homes és una condició prèvia per al creixement sostenible,
l'ocupació, la innovació, la competitivitat i la cohesió social,
Que el 2010 la Comissió Europea renovarà el seu compromís de promoure la
igualtat, adoptant una estratègia que reemplaci l'actual full de ruta per a la igualtat
entre dones i homes.
Que la Unió Europea aprovarà una nova estratègia de creixement i ocupació per
als pròxims deu anys.
Que es commemora el XV aniversari de la Plataforma d'Acció de Beijing, I que
s'han complert 30 anys de l'adopció de la Convenció per a l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona.
Constatam que:
La participació i representació de les dones en els nivells més elevats de
responsabilitat i de presa de decisions es manté en nivells molt baixos en tots els
camps, però particularment en l'àmbit econòmic, financer i polític.
L'augment del nivell formatiu de les dones no s'ha correspost amb una presència
proporcional en els espais de presa de decisions, inclosos els llocs directius de les
grans empreses i aquells en els quals es genera nou coneixement.
Aquest dèficit de representació suposa una pèrdua del talent de les dones per a la
societat, sobretot en l'actual context de superació de la crisi econòmica i
financera.
Les generacions més joves estan reproduint comportaments sexistes en els
diferents àmbits de la vida, com mostren les dades sobre violència de gènere,
sobre la discriminació en l'accés i promoció professional, o sobre la discriminació
en les retribucions i la protecció social.
Davant el repte demogràfic que representa l'envelliment progressiu de la població
europea, les responsabilitats de l’atenció segueixen estant generalment en mans
de les dones.
Els estereotips sexistes segueixen determinant un comportament diferenciat de
dones i homes i afavorint situacions de discriminació. Els mitjans de comunicació
juguen un paper decisiu en aquesta matèria.
Malgrat els progressos en igualtat de gènere, és necessari continuar avançant per
aconseguir una igualtat real per a totes les dones i homes.
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La igualtat entre dones i homes, com ha demostrat l'experiència és una resposta
sostenible per als reptes del futur, especialment aquells que cal encarar en la
pròxima dècada.
Per això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Inca, presenta la següent
MOCIÓ per a la consideració i acceptació pel Ple Municipal dels SEGÜENTS
ACORDS:
L'Ajuntament d'Inca promourà la corresponsabilitat de dones i homes a l’àmbit
domèstic, contribuint així a facilitar l’accés igualitari de dones i homes als llocs de
responsabilitat i de presa de decisions.
L'Ajuntament d'Inca impulsarà la consideració de possibles canvis normatius que
incorporin la transversalitat de gènere, mesures d’acció positiva, plans d’igualtat, i
metes que promoguin una participació més equilibrada de les dones i homes en
els àmbits polítics, públics i econòmics.
L’Ajuntament d’Inca treballarà per incorporar la dimensió de gènere en les
respostes municipals enfront de la crisi econòmica, financera i d’ocupació, tenint
en compte el diferent impacte que té en dones i homes.”
La Sra. Sabater vol afegir que dia 22 de febrer es va celebrar el Dia de la Igualtat
Salarial, és a dir, les dones han de treballar 53 dies més que el homes per cobrar
el mateix.
Intervé el Sr. Rodríguez. Comenta que l’any passat per aquest temps es va
presentar a plenari una moció semblant per part del PSOE; agraeixen que per
aquesta època se’ls recordi, però que és un assumpte que s’ha de recordar cada
dia. L’any passat el seu grup va demanar que fos una declaració institucional de
l’Ajuntament. El seu grup està totalment d’acord amb la Moció i la seva proposta
és que surti com una declaració de tot l’Ajuntament i no només d’un partit polític.
Intervé la Sra. Margalida Horrach per manifestar que el seu grup hi està totalment
d’acord.
La Sra. Sabater manifesta que la Moció serà una declaració institucional per part
de tot l’Ajuntament.
El Sr. Batle es dirigeix al Sr. Secretari per manifestar-li que la Moció s’aprova per
assentiment i que, vist que la ponent hi està d’acord, que sigui una declaració
institucional de totes les formacions polítiques.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada per assentiment la Moció
transcrita anteriorment (20).
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE PER A LA MILLORA DE
LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE LA BIBLIOTECA DE CRIST REI
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Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
incloure la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció del grup PSIB-PSOE de data 21 de febrer de 2010,
la qual transcrita textualment diu:
“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert
a l’art. 97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del
Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició relativa a
MILLORA INSTAL·LACIÓ I SERVEI BIBLIOTECA CRIST REI:
Una de les prioritats dels serveis als ciutadans és el foment de la cultura, dins
d’aquest principi, que podem dir fonamental, hi ha l’actuació municipal de dotar de
centres per poder oferir el servei de biblioteca a les persones.
Inca ha crescut en els darrers anys d’una forma important, i aquest creixement
s’ha produït d’una forma més notable a la barriada de Crist Rei, que de fet ha vist
com en el termini de 20 anys es convertia en la barriada més important en
extensió de la ciutat, i actualment representa el 30% del total de la població
d’Inca. No obstant això, els equipaments no han augmentat de la mateixa manera
fet que ha produït un empitjorament de la qualitat de vida dels inquers.
A la nostra ciutat podem trobar únicament dues instal·lacions que actualment
ofereixen aquest servei: la biblioteca central del Claustre de Sant Domingo i la
biblioteca de la barriada de Crist Rei.
No obstant això, durant els darrers anys la biblioteca de Crist Rei ha estat
completament oblidada per part de l’equip de govern, sense que s’hagi duit a
terme cap inversió significativa per a la seva millora i foment.
No ens pot resultat estrany, en aquest sentit, que les deficiències detectades
recentment per part del Departament de Patrimoni i Cultura del Consell de
Mallorca hagin estat qualificades com de bastant greus; per una banda per
l’existència de goteres, fet que obliga a recollir l’aigua amb poals, i per altra
perquè encara aquesta instal·lació no disposar d’ascensor, fet que dificulta l’accés
a les persones amb dificultats de mobilitat.
En qualsevol dels casos la biblioteca de Crist Rei necessita una actuació urgent
que millori les seves instal·lacions i el seu accés; a fi de donar un servei un servei
de qualitat als veïns d’aquesta barriada.
Davant aquests fets la resposta de l’Ajuntament, en compliment de la seva
responsabilitat envers els ciutadans només pot ser la d’incloure una partida al
pressupost de 2010 per enllestir millores a les instal·lacions del centre.
Els socialistes creiem que el foment de la cultura, contribueix de forma inequívoca
a la lluita contra qualsevol classe d’exclusió i de discriminació; motiu pel que ha de
ser una dels fonaments de la política de qualsevol govern. Aquesta actitud és
essencial i requereix la implicació de les administracions en plena col·laboració
amb la societat.
Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes necessitats proposam dur a terme
una sèrie de mesures i millores per aquest servei de biblioteca, per estendre i
fomentar els serveis culturals dintre de tota la barriada i d’aquesta forma
respondre a les mancances que avui en dia estan patint.

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

23

Dins de les actuacions a desenvolupar que presentam, s’han de destacar les que
tenen a veure amb la millora de les instal·lacions de la biblioteca amb una
actuació de reparació de l’edifici, efectuant també les actuacions necessàries per
facilitar el seu accés, la difusió de la biblioteca, amb la elaboració de un pla de
foment del seu ús i l’ampliació del fons bibliogràfic en matèries noves, i la dotació
de nous serveis electrònics en resposta a les noves metodologies en línia en
formació.
Per tots aquests motius, i amb la intenció de proporcionar més qualitat a l’actual
servei de biblioteca de la barriada de Crist Rei, el Grup Municipal del PSIB-PSOE,
presenta a la consideració del ple d’aquesta corporació la següent proposta d’
ACORD:
L’Ajuntament d’Inca acorda procedir a la reparació de forma urgent de les
deficiències existents a la biblioteca de Crist Rei.
L’Ajuntament d’Inca acorda la instal·lació d’un ascensor a la biblioteca de Crist Rei
per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques existents.
L’Ajuntament d’Inca actualitzarà el fons de la biblioteca per millorar l’actual
equipament i dotació de la biblioteca.
L’Ajuntament d’Inca procedirà a l’adquisició i instal·lació de punts informàtics per a
usuaris.
L’Ajuntament d’Inca dotarà d’instal·lació de connexió Wi-Fi en les dependències
de la biblioteca.
L’Ajuntament d’Inca impulsarà la creació d’un pla de foment del servei amb la
organització de tallers i sessions informatives periòdiques sobre la utilització dels
recursos de la biblioteca.
L’Ajuntament d’Inca realitzarà les modificacions del pressupost de 2010
corresponents a fi de disposar dels recursos econòmics necessaris per dur a
terme les actuacions indicades.”
El Sr. Ramis comenta que li agradaria molt que aquesta moció també fos
institucional, sobretot els veïns de la barriada de Crist Rei ho agrairien. També
comenta que una de les prioritats de tots els ajuntaments és garantir el foment de
la cultura, i és ben evident que no ho ha estat una prioritat pel grup del Partit
Popular durant els darrers anys. Voldria que aquesta proposta fos conjunta amb el
altres grups polítics.
Intervé el Sr. Caballero. El seu grup comparteix la filosofia de la Moció presentada
pel grup socialista i, per tant, l’hi donarà el seu suport. Explica que algunes de les
propostes que fan són com a conseqüència d’un informe del Departament de
Cultura i Patrimoni, altres són unes propostes de millora. També comenta que
aquest informe al qual ha fet referència el Sr. Ramis diu que a la biblioteca central
hi manca una persona des del mes d’abril. Així, el Sr. Caballero, com a Crist Rei,
anima a resoldre les deficiències de la biblioteca central i diu que a la proposta
també hi ha uns aspectes positius que destaca a l’informe, com és que s’ha
finalitzat la introducció de tot el registre bibliogràfic de la biblioteca central, cosa
que és una notable millora pel que fa als préstec i la consulta dels empleats. Així
mateix, felicitar la tasca que ha duit a terme el personal de la biblioteca i els
tècnics del Centre Coordinador de Biblioteques.
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Intervé el Sr. García. Manifesta que tot el que es proposa a la Moció els pareix bé
i que se li ha de donar compliment de forma ràpida. Per tant, el seu vot serà
favorable a la Moció.
Intervé la Sra. Payeras. En primer lloc, vol manifestar que aquest equip de govern
amb una visió de futur fa 10 anys va instal·lar una biblioteca a la barriada de Crist
Rei o tal vegada abans (es produeix un debat entre els membres dels grups
polítics en relació amb el temps de la instal·lació de la biblioteca). Quant al primer
punt: “L’Ajuntament d’Inca acorda procedir a la reparació de forma urgent de les
deficiències existents a la biblioteca de Crist Rei”, comenta que aquest equip de
govern s’ha posat a fer feina en el tema, estan pendents d’un pressupost.
Referent al segon punt: “L’Ajuntament d’Inca acorda la instal·lació d’un ascensor a
la biblioteca de Crist Rei per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques
existents”, explica que és un poc més complicat perquè hauria de sortir per la part
de defora i hi hauria d’haver una porta que tancàs perquè la gent no entràs i sortís
quan volgués. La idea d’arreglar l’ascensor hi és.
Quant al tercer: “L’Ajuntament d’Inca actualitzarà el fons de la biblioteca per
millorar l’actual equipament i dotació de la biblioteca”, vol dir que està actualment
actualitzada, que hi ha 8.500 exemplars, hi ha les revistes corresponents i hi ha
dos diaris. Per tant, la Sra. Payeras considera que està actualitzada i, si hi ha
necessitat de qualsevol altre préstec, doncs es pot posar en contacte amb el
personal de la biblioteca de Sant Domingo i se li facilitarà.
Respecte a l’adquisició i instal·lació de punts informàtics dels usuaris, informa que
n’hi ha un i, si és necessari instal·lar-ne un o dos més, doncs s’instal·laran.
Per a la instal·lació de Wi-Fi, no hi ha cap problema.
No estan d’acord amb el punt sisè: “L’Ajuntament d’Inca impulsarà la creació d’un
pla de foment del servei amb l’organització de tallers i sessions informatives
periòdiques sobre la utilització dels recursos de la biblioteca”, ja que a causa de
l’economia que té l’Ajuntament ara per ara això no és possible.
Quant al darrer punt: “L’Ajuntament d’Inca realitzarà les modificacions del
pressupost de 2010 corresponents a fi de disposar dels recursos econòmics
necessaris per du a terme les actuacions indicades”, explica que l’Ajuntament
sempre ha tengut pressupost per a les biblioteques i dins les possibilitats d’aquest
pressupost es farà el possible i, si no, es buscarà un recurs per fer-ho.
El Sr. Ramis agraeix la predisposició de l’equip de govern per tal de dinamitzar la
biblioteca i que tengui més usuaris. Quant al punt sisè, comenta que no té per què
suposar un cost excessiu, sinó dinamitzar la biblioteca perquè sigui més
coneguda i perquè tengui més usuaris. Així, demanen que l’equip de govern
elabori aquest pla de foment, de servei, amb els recursos que pugui.
La Sra. Payeras manifesta que el seu grup votarà a favor de la Moció si
modifiquen o retiren el punt sisè, ja que en aquest moment no és possible el que
es demana.
El Sr. Ramis explica que el que és demana al punt sisè de la Moció és que
l’Ajuntament impulsi la creació d’un pla de foment per dinamitzar aquesta
biblioteca.
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La Sra. Payeras explica que la biblioteca és reduïda, petita, i que els usuaris que
van a la biblioteca no compten amb un altre espai perquè es pugui fer aquesta
dinamització tal com planteja el Sr. Ramis. Creu que el més coherent és que es
faci el que realment es pot fer, amb el pressupost que es té, pensa que no es pot
comprometre a fer una cosa que després no es pot dur a terme. Per tant, amb
aquest punt a la Moció, el seu grup no pot votar a favor.
El Sr. Batle vol que consti en acta que tampoc estan d’acord amb l’exposició de
motius.
El Sr. Ramis manifesta que el seu grup vol mantenir el punt sisè.
Seguidament, per la Presidència es procedeix a la votació de la Moció i n’esdevé
el següent resultat: nou (9) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el
grup municipal del BLOC per Inca i el grup municipal del Independents d’Inca, i
onze (11) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
Vist el resultat de la votació, es declara rebutjada la Moció presentada transcrita
anteriorment.
9.- MOCIONS URGENTS
A. PROPOSTA DE
BATLIA
RELATIVA
A LA
RESOLUCIÓ
D’AL·LEGACIONS PRESENTADES PER FETE-UGT ILLES BALEARS,
GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA I GRUP MUNICIPAL DEL
PSIB-PSOE ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CORPORACIÓ
PER A L’EXERCICI DE 2010
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
aprovar mitjançant votació la seva inclusió a l’ordre del dia. Sotmesa aquesta
inclusió a votació, esdevé el següent resultat: unanimitat (vint).
Els reunits consideren la proposta de Batlia de data 23 de febrer de 2010, la qual
transcrita textualment diu
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Resolució d’al·legacions presentades per FETE-UGT Illes Balears,
grup municipal del BLOC per Inca i grup municipal del PSIB-PSOE als
Pressuposts Generals de la corporació per a l’exercici de 2010
En data 29 de gener de 2009 el plenari de la corporació va aprovar inicialment el
Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms per
a l’exercici de l’any 2010, que es publicà en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma núm. 20 de data 6 de febrer de 2010, i es concedí un termini de quinze
dies hàbils als efectes de presentació de reclamacions.
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En data 23 de febrer de 2010 (registre d’entrada núm. 2.250), la Sra. Carme
Santamaria Pascual, en representació de FETE-UGT Illes Balears, va presentar
reclamació als Pressuposts Generals de la corporació sol·licitant que, de
conformitat amb el compromís manifestat pel batle en una reunió celebrada en
data 6 d’abril de 2009, es procedeixi a la creació i dotació en els centres educatius
CP Ponent, CP Miquel Duran i Saurina i CP Llevant de la figura de conserge.
En data 23 de febrer de 2010 el grup municipal del BLOC per Inca va presentar
les següents al·legacions al pressupost sol·licitant:
- En l’al·legació amb registre d’entrada núm. 2.303, la retirada del pressupost
aprovat inicialment i la redacció d’un nou pressupost que compleixi el Pla
Econòmic Financer aprovat en data 25 de juliol de 2008.
- En l’al·legació amb registre d’entrada núm. 2.304 sol·licità la modificació del
pressupost per dotar de recursos humans i material una oficina municipal a la
barriada de Crist Rei, adoptar les mesures adients per eliminar la problemàtica
circulatòria de l’av. de Lluc i establir un calendari per a les obres de millora,
realitzar un pla tècnic per pal·liar la problemàtica circulatòria de les carreteres de
Lloseta i Muro, així com les avingudes d’Alcúdia i Jaume II, i una renovació dels
equips informàtics.
- En l’al·legació amb registre d’entrada núm. 2.307 va sol·licitar la modificació de
la plantilla de l’Ajuntament d’Inca en el sentit de disposar de la quantitat
necessària per cobrir la plaça d’inspector subcap de la Policia Local d’Inca i cobrir
les necessitats de plantilla de policia per situar la ràtio en 1,92 policies per
habitants, creació i dotació de bidells i conserges als centres públics d’educació
infantil i primària, i la creació d’una plaça de tècnic de joventut per atendre el
funcionament del casal de joves, atès que considera que els llocs de treball de
cap de Protocol, coordinador d’Urbanisme i coordinador d’Esports i Joventut són
innecessaris.
En data 24 de febrer de 2010 amb registre d’entrada núm. 2.384, el grup
municipal del PSIB-PSOE va presentar al·legacions al pressupost sol·licitat, la
seva retirada i la redacció d’un nou pressupost atenent les prescripcions legals
per atendre les normatives estats d’estabilitat pressupostària i el Pla Econòmic
Financer aprovat en data 25 de juliol de 2008.
En relació amb l’al·legació presentada per FETE-UGT Illes Balears i als efectes
de donar compliment al compromís assumit per la Batlia i en el marc del Conveni
de col·laboració subscrit entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i
l’Ajuntament d’Inca pel qual es desenvolupa el Pla de Reactivació de l’Ocupació
del Govern de les Illes Balears per als anys 2009 i 2010, es va procedir a la
contractació de tres conserges, els quals presten serveis en el CP Ponent, CP
Miquel Duran i Saurina i CP Llevant, fins a la data de 7 de juliol de 2010.
Per tant, des de la Batlia s’ha intentat donar compliment en la mesura de les
nostres possibilitats a les peticions realitzades pels representants dels centres
públics del nostre municipi, els quals compten en aquests moments amb la figura
del conserge a cada un dels centres fins a la finalització del present curs escolar.
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No obstant l’anterior, als efectes de donar continuïtat a aquestes places, i atès
que el Sr. Jaime Miguel Llompart Sevilla, personal laboral fix d’aquesta
corporació, amb la categoria de peó de neteja viària, ha estat declarat en la
situació d’incapacitat permanent per la professió habitual per Resolució de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el qual va presentar instància en data 22
de desembre de 2009 (registre d’entrada núm. 17.665), en què de conformitat
amb l’establert a l’article 24 del Conveni del personal laboral sol·licitava la
recol·locació al lloc més idoni segon les seves capacitats actuals;
En conseqüència, i vist que l’Ajuntament d’Inca no disposa en aquests moments
de cap plaça vacant per poder procedir a la recol·locació del Sr. Jaime Miguel
Llompart Sevilla, es considera adient procedir a la creació dins la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament d’Inca d’una plaça de conserge, plaça que es
crea per dotar de forma definitiva d’un conserge un dels col·legis públics d’Inca.
En relació a l’al·legació pel Grup Municipal BLOC per Inca en registre d’entrada
2.307, la plaça d’inspector subcap de la policia local d’Inca es va crear i dotar dins
el pressupost de la corporació de l’any 2008, plaça que ja es va incloure dins
l’ampliació de l’oferta pública de l’any 2008. Quant a l’índex del nombre mínim de
policies pels habitants de dret, de conformitat amb l’article 22 del Decret 67/2007,
de 7 de juny de 2007, pel qual s’aprova el Reglament marc de mesures urgents
de les policies locals de les Illes Balears, el nombre mínim d’efectius és d’1,6 per
mil habitants, l’Ajuntament d’Inca disposa en aquests moments en la plantilla de
Policia Local de 53 places, quantitat que supera els mínims establerts.
Pel que fa a la sol·licitud de creació de places de conserge i bidells per als centres
d’educació infantil i primària públics, ens remetem a allò exposat al comentari de
l’al·legació presentada per FETE-UGT i es procedirà a la creació dins el
pressupost de 2010 d’una plaça de conserge per a un dels centres educatius.
Quant a la petició de la creació d’una plaça de tècnic de Joventut, aquesta
corporació considera que en aquests moments no és necessària, atès que les
tasques a realitzar en aquesta matèria seran assumides pel tècnic d’Esports, amb
el suport del coordinador d’Esports i Joventut. Per altra banda, el coordinador
d’Urbanisme ha de continuar la tasca iniciada amb l’adaptació del PGOU al Pla
Territorial de Mallorca i altres qüestions de planejament relacionades. La plaça de
cap de Protocol realitza una funció de suport a l’Àrea de Batlia i a les delegacions
municipals en l’organització d’actes i activitats.
L’al·legació núm. 2.304 presentada pel grup municipal del BLOC per Inca sol·licita
la dotació de recursos humans i materials per a la creació d’una oficina municipal
a la barriada de Crist Rei. L’oficina municipal a la barriada de Crist Rei es posarà
en funcionament amb personal que en aquests moments desenvolupa la seva
tasca a les oficines de l’Ajuntament, el qual serà adscrit a la nova oficina, sense
necessitat de crear noves places en plantilla.
Quant a l’adopció de millores per eliminar la problemàtica circulatòria de l’av. de
Lluc, la carretera de Lloseta i Muro i l’av. d’Alcúdia i Jaume II, es farà amb els
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recursos propis que té actualment l’Ajuntament. En relació amb la renovació dels
equips informàtics, l’Ajuntament d’Inca ha presentat un projecte dins el Pla E del
2010 per a l’adquisició de servidors i sistemes informàtics, que suposarà una
millora important en el funcionament de les àrees municipals.
El grup municipal del BLOC per Inca va presentar una altra al·legació amb registre
d’entrada 2.303 i el grup municipal del PSIB-PSOE presentà una única al·legació
amb registre d’entrada 2.384 on sol·liciten, ambdós grups, la retirada del
pressupost de la corporació per a l’any 2010 i la redacció d’un nou pressupost que
compleixi el Pla Econòmic Financer aprovat en data 25 de juliol de 2008 i que
compleixi la normativa d’estabilitat pressupostària.
En relació amb la sol·licitud de redacció d’un nou pressupost pels motius al·legats,
i vist l’informe emès per la interventora municipal i el compromís adquirit per
aquesta corporació de donar suport i impulsar la reforma del Teatre Principal
d’Inca i altres inversions necessàries per a la ciutat, es considera oportú mantenir
els pressuposts tal com es presenten, atès que tècnicament és possible aprovar el
pressupost malgrat que es trobi en situació d’inestabilitat pressupostària, amb el
compromís de redactar un nou Pla Econòmic Financer que retorni al més aviat
possible a una situació d’estabilitat pressupostària l’Ajuntament d’Inca, confiant en
la prompta recuperació de la crisi econòmica en què ens trobam.
Per tot l’exposat aquesta Batlia proposa al Ple de la corporació les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per FETE-UGT Illes
Balears i l’al·legació presentada pel grup municipal del BLOC per Inca amb
registre d’entrada núm. 2.307, per la qual cosa s’iniciarà procediment per a la
creació d’una plaça de personal laboral, Educació, conserge, i desestimar la resta
del contingut de dites al·legacions pels motius a dalt exposats.
SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal del BLOC
per Inca, registre d’entrada núm. 2.304, pels motius exposats.
TERCER.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal del BLOC
per Inca (registre d’entrada núm. 2.303) i pel grup municipal del PSIB-PSOE
(registre d’entrada 2.384) per a la retirada del pressupost aprovat inicialment i la
redacció d’un de nou.
QUART.- Modificar la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Inca amb els
següents termes:
a) Creació d’una plaça de personal laboral, Educació, conserge, amb la
següent configuració:
b) Supressió d’una plaça de personal laboral, Neteja viària, peó.
CINQUÈ.- Modificar l’annex econòmic de la plantilla de personal laboral del
pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2010 en el sentit de crear i dotar

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

29

econòmicament d’una plaça de personal laboral amb la categoria de conserge
l’Àrea d’Educació i suprimir la dotació econòmica d’una plaça de personal laboral
categoria peó de Neteja viària a l’Àrea de Neteja Viària.
SISÈ.- Modificar la consignació pressupostària prevista a les partides afectades
per la modificació de l’annex econòmic de personal, que queda de la següent
manera:
Grup
programa
322

de Clas.
econòmica
13000

322

16000

162

13000

Descripció econòmica

Import

Retribucions bàsiques

75.998,47

Seguretat Social personal
laboral
Retribucions bàsiques

42.388,35

294.830,02
162

16000

Seguretat Social

94.345,62

Aquest és el parer del qui subscriu, no obstant això haurà d’ésser amb el seu
superior criteri qui acordarà el més adient als interessos municipals.”
Seguidament el Sr. Ferrari explica la proposta presentada i demana si és possible
aprovar un pressupost encara que no hi hagi una estabilitat pressupostària, a la
qual cosa afirma que sí, que la llei no ho prohibeix i que els informes tècnics així
ho avalen; tampoc serien nuls aquests pressupostos, el que passa és que s’hauria
de fer un nou Pla Econòmic Financer en un termini de tres mesos. Ara bé, tampoc
creu que, des d‘un punt de vista personal, es pugui modificar un Pla Econòmic
Financer que ja tenen. També s’ha de partir de la base que no seria necessari
llançar un nou econòmic financer si l’estabilitat pressupostària es va guanyant al
llarg de l’execució del pressupost.
La conseqüència pràctica d’aprovar aquest pressupost és la següent: que la llei
d’estabilitat pressupostària diu que, si s’incompleix els requisits prevists a l’article
110 de la norma, aleshores per a l’any 2011 l’Ajuntament no es podria endeutar, o
més ben dit, l’any vinent s’hauria de demanar autorització per fer l’endeutament.
Aquesta és l’única conseqüència pràctica que es preveu. Per tant, els
pressupostos es poden aprovar, els pressupostos que s’aprovin d’aquesta manera
són totalment legals, l’únic que s’ha de fer és una previsió a través d’un nou Pla
Econòmic Financer que s’ha d’analitzar i aprovar en un termini de tres mesos.
Seguidament intervé el Sr. Ramis. El seu grup no comparteix el pressupost, sí que
el respecten, però no el seu procediment ni com s’ha arribat a aquest pressupost.
Diu que el seu grup ha presentat un al·legació en contra del pressupost
precisament perquè s’incompleix un pla d’estabilitat que va redactar aquest equip
de govern i que aquest equip l’està incomplit. No entén com en el pressupost
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poden incomplir una Llei d’estabilitat pressupostària, un llei de rang superior.
Demana com s’ha arribat a aquesta situació econòmica, per què s’incompleix el
Pla Econòmic Financer, per què l’Ajuntament s’ha d’endeutar fins a 20 milions, per
què es té un deute amb proveïdors que l’Ajuntament no pot pagar; això és el que
els preocupa.
El Sr. Ramis explica que l’Ajuntament ha tengut una situació que és la millor de la
història, han tengut una situació econòmica increïble, a l’Ajuntament han entrat
recursos per part d’altres institucions, per part dels ciutadans que amb els seus
impostos, amb les obres, han generat i a més han apujat els impostos durant
aquests darrers anys un 166%, i resulta que amb tota aquesta quantitat de
recursos encara hi ha un deute increïble. Avui al plenari es porta un document que
és la mostra de la gestió econòmica dels 15 anys i que aquest equip de govern no
pot complir. El grup del PSOE considera que aquests pressuposts no estan ben
aprovats, estan incomplint una llei i una Pla Econòmic Financer. Lamenta que
l’equip de govern no vulgui rectificar el pressupost, corregir les seves deficiències,
ja que aquestes duen a una situació cada vegada més gran d’endeutament.
Intervé el Sr. Rodríguez. El seu grup va fer una al·legació a la totalitat, tal com
també ho va fer el PSOE, però a part d’aquesta també n’han fetes d’altres. És cert
que el seu grup ha fet una al·legació a la totalitat perquè entenen que aquests
pressupostos són legals; ara bé, demana si són morals, si una vegada que han fet
un pla d’estabilitat es poden permetre el luxe de l’any vinent o al cap de dos anys
tirar-ho tot pel terra i “del que es va dir ho torn tot arrere”. Quan es va aprovar
aquest pla d’estabilitat, l’equip de govern va fer una sèrie de promeses que a dia
d’avui no han estat capaços de complir. Per una altra banda, el que no entén el
Sr. Rodríguez és com el Sr. Batle a dia d’avui encara es pot queixar del que ve de
les altres administracions.
El Sr. Batle els va dir, al principi, els va retreure, que durant l’elaboració del
pressupost l’equip del BLOC no havia fet propostes en positiu, i el Sr. Rodríguez li
diu que avui li’n du, i aquestes són les que han anat fet al llarg de tot el darrer any.
Són les següents: han anat presentat mocions al plenari per a la creació d’una
oficina municipal a la barriada de Crist Rei, es va aprovar per unanimitat en la
qüestió que va demanar el Sr. Batle que fos un compromís de legislatura, el seu
grup li va acceptar, però resulta que el Sr. Batle dia 15 de juny de 2010 acaba i
encara no estan en camí que aquesta oficina es faci, i si es fa serà perquè el grup
del BLOC els ho està recordant a cada punt.
En segon lloc, pel que fa al tram urbà, són a l’any 2010 i encara no està fet, i és
veritat que han posat una campanya en marxa per la Ronda Nord, a la qual l’equip
del Bloc s’ha afegit i està totalment d’acord que aquesta ronda s’ha de fer; però,
també és cert que l’equip de govern va adquirir una sèrie de compromisos i que
encara no els han complert.
Quant al tema de la plantilla de la Policia Local, és veritat que l’Ajuntament d’Inca
està dins els marges de la legalitat, però això ja es va discutir el dia que van
presentar la Moció i l’equip de govern els ho van acceptar, i si en lloc d’ésser per a
aquell any era un compromís de legislatura i ara diuen que no tenen diners, no
tenen diners per posar policies, però sí que en tenen per posar càrrecs de

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

31

confiança. Es van comprometre a posar 8 policies, i ara no hi ha diners, però sí
que n’hi ha per posar un càrrec de confiança.
El grup de BLOC per Inca fa un altra proposta, i és que l’equip de govern crearà
un greuge comparatiu si tal com diuen a les al·legacions posen una persona que
actualment figura a la plantilla de la neteja com a conserge a un dels tres centres
escolars. El seu grup pensa que l’únic que es farà serà complir un dels tres
compromisos que l’equip de govern té amb la comunitat escolar. A això el seu
grup fa una altra proposta: té entès, segons el pressupost, que l’Ajuntament traurà
la neteja viària a concurs, i suposa que la neteja deu ésser la de tota la ciutat.
Dins la plantilla actual que té l’Ajuntament d’Inca hi deu haver un personal fix i un
personal discontinu; els discontinus quedaran, per dir-ho de qualque manera,
xuclats per l’empresa que agafi la concessió, quedarà personal fix. La seva
proposta és que del personal fix de neteja es passin dues persones a fer les
tasques de conserge, que és la mateixa proposta que l’equip de govern els passa
per a una persona, i entre tots s’haurà de buscar quines dues persones s’han
d’escollir.
Respecte als temes de Policia local, entrada de la ciutat, oficina de Crist Rei,
personal per a les escoles, totes aquestes són propostes que el seu grup ha fet en
positiu, se’ls ha estimat parcialment una de totes, i el que volen veure és que al
final de tot aquest curs, totes les propostes, encara que l’equip de govern avui no
els ho vulguin aprovar, es duguin a terme.
(S’absenten de la sala de sessions la Sra. Sabater i el Sr. Rubert.)
Intervé el Sr. García. Vol dedicar les primeres paraules de la seva intervenció a la
Sra. Maria Payeras per la seva postura correctíssima i que l’honra de no votar res
al plenari que no es pugui complir, creu que la Sra. Payeras té una tasca molt
difícil d’intentar aconseguir adeptes i el primer adepte que ha d’aconseguir és amb
l’aprovació d’aquest pressupost perquè el pressupost que es du a aprovació
aquest equip de govern no el complirà, no n’ha complit cap mai; pot ésser que
hagi complit una part del pressupost i l’ha incomplit completament en el tema de
les despeses extrapressupostàries. Considera que l’equip de govern s’ha
despreocupat per la gestió diària del pressupost perquè cap passa per controlar
s’ha duit a terme; quan per sort s’ha arribat a una mesura de control, que és la
creació de la central de compres, doncs fa més d’un any i encara no saben per on
es crearà. El seu grup es conforma que l’equip de govern compleixi amb el seu
pressupost. No poden votar a favor de la Moció perquè tenen la certesa que
l’equip de govern no complirà amb el seu pressupost. Demana que intentin votar
al plenari el que poden complir.
Intervé el Sr. Ferrari. Es dirigeix al Sr. Ramis per dir-li que el seu discurs ha estat
carregat d’un dramatisme brutal. Diu que el Sr. Ramis a la seva intervenció deia
“és que Inca és un desastre, és que a Inca no han fet res”, i el Sr. Ferrari
manifesta que tornant la vista arrere veu com Inca actualment ha canviat de dalt a
baix. El que passa és que és un canvi que molesta, i des del grup de l’oposició és
veu des d‘un altre punt de vista. El que no pot entendre és que perquè la idea
pressupostària vengui del Partit Popular sigui un desastre i si la idea ve del grup

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

32

socialista, sigui quina sigui la institució que governi, doncs sigui tot fantàstic. El
que vol dir és que el temps canvia i Inca ha canviat, i ha de seguir canviant i
seguirà canviant mentre el seu grup governi, i seguirà canviant sigui quina sigui
l’opció política que governi. L’objectiu del seu grup és avançar i canviar cap a
millor. Es deia per part del Sr. Ramis una contradicció de contingut, i és que es
deia que a Inca s’ha incrementat la imposició un 160%. El Sr. Ferrari comenta que
una cosa és la imposició i l’altra són els ingressos, evidentment els ingressos
s’han incrementat, però això no significa en absolut que s’hagi incrementat la
imposició; els impostos de l’any 2009 a l’any 2010 han disminuït. Està clar que el
Pla Econòmic Financer que han aprovat no es podrà complir, els temps canvien i
en un any les situacions socioeconòmiques han canviat. El que s’ha de fer quan
passen aquestes situacions és aprovar uns pressuposts, conforme a la llei,
totalment legals, i no queda més remei que refer el Pla Econòmic Financer; de fet,
el que s’haurà de fer és redactar-ne un de nou durant aquests pròxims tres
mesos.
Quant a les al·legacions que ha fet el BLOC, el Sr. Ferrari aplaudeix que hagi dit
que els pressupostos són legals; ara bé, també ha demanat si son morals, i el Sr.
Ferrari diu que tot depèn de l’opció política que governi.
També es diu per part del BLOC que s’han de millorar els trams viaris d’entrada a
la ciutat i el Sr. Ferrari comenta que això està previst al pressupost; ara bé, no
tendran una partida individualitzada. Respecte que es crearia un greuge
comparatiu en relació amb una persona de l’Ajuntament fixa per reubicació de
malaltia, doncs aquesta persona passaria a ser conserge, però l’equip de govern
no tancarà la porta al llarg d’aquest any a fer una modificació pressupostària, si es
donàs el cas, per atribuir dues persones de l’Ajuntament, qualsevulla quina sigui
la seva situació laboral i funció dins l’Ajuntament, per executar aquestes funcions.
Ara bé, també s’ha de tenir en compte que al llarg d’aquest any, tal com va dir el
ministre, hi haurà una modificació, de fet hi haurà una nova llei. Per tant, no és
descabellat pensar que per a totes aquelles situacions, totes aquelles
competències d’educació, no serà necessari atribuir dos treballadors més de
l’Ajuntament a aquestes places, però no tanquen la porta durant aquest any de
modificar el pressupost si no es dóna aquesta situació de modificació i nova
legislació d’estatuts de govern locals.
Quant a les al·legacions del grup dels Independents d’Inca, comenta que és
veritat el que diu el Sr. García, però només en part. Quan aquest diu que els
pressupostos de l’Ajuntament d’Inca no s’han complit mai, el Sr. Ferrari comenta
que li ha de donar la raó, però no s’han complit mai ni els d’Inca, ni els del
Govern, ni de cap ajuntament. És així perquè el pressupost és una previsió de les
despeses i dels ingressos durant aquell any.
Intervé el Sr. Ramis. Manifesta que la veritat és que aquests pressuposts
s’aproven incomplint la Llei d’estabilitat, el Pla Econòmic Financer de
l’Ajuntament, produeix per tant una situació.... -no sap quina paraula emprar per
definir-la-. Ara bé, és cert que aquest incompliment es produirà quan s’executi el
pressupost i diu que precisament el Sr. Batle ha anunciat que té previsions de
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tornar-lo a modificar i que compleixin amb el pla d’estabilitat; però, la realitat és
que a aquesta situació s’ha arribat perquè s’ha gastat més del que es podia.
Intervé el Sr. Rodríguez. Creu que des de l’oposició fan les seves tasques, a
vegades s’equivoquen, però està segur que moltes vegades l’encerten, tot i que
l’equip de govern no ho vulgui reconèixer. És cert que l’equip de govern ha fet
moltes de coses durant aquests darrers quinze anys; és cert que en aquests dos
anys i escaig que el Sr. Ferrari és regidor d’Hisenda s’han fet moltes de coses,
però alguna cosa deu passar perquè la gent, quan l’equip de govern diu de fer
una obra nova, digui que “no toquin una pedra”. Han fet coses bé, però també és
cert que se n’han fetes de molt malament, i creu que aquesta és la sensació que
la gent ha tengut, i no només en les obres sinó, també en els deutes. S’ha arribat
a 20 milions d’euros de deute, se’n van cap a un pressupost que va en contra de
la Llei d’estabilitat pressupostària, d’un pla d’estabilitat pressupostària aprovaT pel
mateix equip de govern. És cert que fa un any i mig que el temps no era el mateix,
però també que la llei es fa per complir-se i no perquè la botin cada vegada que
puguin i anar a buscar els camins més rectes per arribar allà on volen arribar. És
veritat que són legals, el Sr. Rodríguez diu que no ho ha negat, però té els seus
dubtes que aquests pressuposts siguin morals. Considera que el Sr. Ferrari en
algun moment ha fugit per la tangent; quan es parlava de finançament el Sr.
Rodríguez no li ha discutit en cap moment que els ajuntaments estiguin molt mal
finançats; ara bé, el que passa és que això és una cosa i l’altra és com es gasta
aquest finançament que els arriba. És veritat que arriben pocs diners, però el que
no es pot fer és queixar-se cada punt que en relació amb quan governava el Partit
Popular Inca rebia molt més diners dels que està rebent ara. L’equip de govern va
aprovar un pla que ara incompleixen i per ell això és una falta de consideració, ho
posi amb tots els asteriscs que es vulgui posar, li pot dir un altre adjectiu visible i li
admetrà; aquest equip va incomplit un pla que fa un any i mig que aprovaren i
aquest any el tiren pel terra. Creu que avui han fet propostes en positiu, creu que
algunes d’aquestes propostes es veuran reflectides durant el pressupost, i el que
li agradaria tenir és una resposta un poc més concreta sobre el tema de les
al·legacions sobre que l’Ajuntament cobriria la possibilitat de personal de neteja
amb les dues places d’aquells dos centres. Demana no crear greuges
comparatius entre un centre i l’altre, i que es faci l’esforç que es pugui realitzar
des d’aquest ajuntament perquè això es pugui dur a terme.
Intervé el Sr. García. Considera que la intervenció anterior del Sr. Ferrari ha estat
brillant, però des del punt de vista del seu partit no ha contestat al seu
plantejament. On no contesta -i que és una previsió- és en el que van incidir, en
les bases d’execució, en el compliment de la legalitat, aquí no hi ha previsió
possible. Aquí hi ha una normativa a complir, que és el que l’equip de govern
incompleix sistemàticament durant quinze anys que han estat governant. La
gestió i la contractació no és modificable. Aleshores com a resposta a la seva
intervenció és una resposta, però no a la seva intervenció, sinó que no té res a
veure amb el que el seu grup ha plantejat a tots els debats del pressupost
d’aquest any. És trist justificar unes deficiències pròpies i generalitzar-les, però vol
reiterar una de les deficiències més grosses del pressupost de tots els
ajuntaments, de totes les administracions: no compleixen la normativa de control

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

34

ni la normativa de modificar. És veritat que el pressupost és una previsió, però
creu que la gestió i la forma de gestió no és una previsió, sinó el compliment d’una
normativa, i opina que s’incompleix sistemàticament i que s’ha de fer un esforç
perquè hi hagi molt més control en l’execució del pressupost.
Intervé el Sr. Ferrari. En primer lloc, pel que fa al que explicava el Sr. Rodríguez
quant al que arriba de Madrid també s’ha de saber que és el que no arriba o
hauria d’arribar i no arriba de Madrid. És una pregunta que es tira a l’aire perquè
tots saben que és el que no arriba i hauria d’arribar, no només de Madrid, sinó
també de la CCAA de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. Quan al que
explicava el Sr. García d’ésser prudent, comenta que això es el que sobrevola a
l’hora d’aprovar i executar el pressupost per part d’aquest equip de govern. Volen
complir amb aquest pressupost, ja que és la punta de la llança del seu programa
polític per al tercer any d’aquesta legislatura. Això faran, i sobretot control de la
despesa, i quan es dugui la liquidació del pressupost es veurà que durant aquest
any i l’any passat podran fer les proporcions controlant la despesa; de fet, la
minimitzen al màxim possible.
Seguidament, per la Presidència es procedeix a la votació de la Moció i n’esdevé
el següent resultat: deu (10) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i vuit
(8) vots en contra del grup municipal del PSIB-PSOE, el BLOC per Inca i el grup
municipal dels Independents d’Inca.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció presentada transcrita
anteriorment.
B. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA RELATIVA A
LA GUERRA DE L’AFGANISTAN
Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
aprovar mitjançant votació la seva inclusió a l’ordre del dia. Sotmesa aquesta
inclusió a votació, esdevé el següent resultat: unanimitat (devuit).
Els reunits consideren la proposta de Moció del grup municipal del BLOC a
l’Ajuntament d’Inca, de data 25 de febrer de 2010, la qual transcrita textualment
diu:
“El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del

PLE la següent:
MOCIÓ
La guerra a Afganistan va començar el 7 d'octubre de 2001 amb l’«Operació
Llibertat Duradora» de les tropes nord-americanes i la «Operació Herrick» de les
tropes britàniques per a envair i ocupar el país asiàtic com a resposta als
atemptats de l’11 de setembre de 2001 als Estats Units. L'objectiu declarat de la
invasió era trobar Osama Bin Laden i altres dirigents d'Al-Qaeda per a dur-los a
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judici, i enderrocar el règim Talibà que donava suport i donava refugi als membres
d'Al-Qaeda.
Posteriorment, s'inicià una segona operació de la Força Internacional
d'Assistència per a la Seguretat (ISAF), que va ser establerta pel Consell de
Seguretat de Nacions Unides a final de desembre de 2001 per a assegurar Kabul i
les àrees dels seus voltants.
L'Estat espanyol ha mantingut la presència de tropes espanyoles malgrat l'escàs
èxit de l'empresa i, sobretot, a pesar del cost en vides humanes. Els episodis més
tràgics van ser l'accident del Yak-42 i l'accident del Cougar. Altres baixes s'han
produït com resultat d'enfrontaments i atemptats.
El febrer de 2010, forces de l'OTAN i de l'exèrcit afganès van emprendre una
important ofensiva contra els bastions talibans de la província d’Helmand. L'acció
batejada com Operació Moshtarak es va iniciar el 12 de febrer amb el
desplegament de 15.000 militars en la ciutat de Marjah i ha causat nombroses
baixes civils.
Aquesta setmana s'han reunit a Palma els ministres de Defensa de la Unió
Europea per tal d'impulsar la nova Política Comuna de Seguretat i Defensa. És
una ocasió singular perquè l'Ajuntament d'Inca, que s'ha manifestat en diverses
ocasions en favor de la pau i en contra de les confrontacions armades, renovi el
seu compromís amb la resolució pacífica dels conflictes.
Per tot això, el Ple adopta els següents
ACORDS
1. L'Ajuntament d'Inca insta Nacions Unides, la Unió Europea i el Govern
espanyol a prioritzar el trànsit cap a una estratègia civil i política regional que
afavoreixi l'estabilitat, la reconstrucció i la reconciliació interna a l'Afganistan.
2. L'Ajuntament d'Inca insta els ministres de Defensa de la Unió Europea a
elaborar un calendari de retirada de les tropes europees a l'Afganistan.
3. L'Ajuntament d'Inca sol·licita al Govern espanyol que, mentre perduri la
presència militar espanyola a l'Afganistan, mantengui una clara diferenciació de
l'acció de seguretat i reconstrucció (ISAF) de l'Operació Llibertat Duradora i de
qualsevol altra ofensiva militar.”
(S’absenta de la sala de sessions el Sr. Ribera.)
Intervé el Sr. Ramis per manifestar el suport del seu grup a la Moció presentada.
Intervé el Sr. García per manifestar el vot a favor de la Moció.
El Sr. Batle es dirigeix al Sr. Secretari per dir-li que la Moció pot quedar aprovada
per assentiment (desset).
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció transcrita anteriorment.
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C. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA RELATIVA AL
POLVORÍ DE SANTA MAGDALENA
(Durant la votació de la urgència s’incorpora a la sala de sessions la Sra.
Sabater.)
Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
aprovar mitjançant votació la seva inclusió a l’ordre del dia. Sotmesa aquesta
inclusió a votació, esdevé el següent resultat: unanimitat (devuit).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del BLOC per Inca de data 26 de
febrer de 2010, la qual transcrita textualment diu:
“El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del
PLE la següent
MOCIÓ
El Ple de l'Ajuntament d'Inca en data 24 d'abril del 2009 aprovà per unanimitat una
moció presentada pel grup municipal del Bloc per Inca amb la qual s'acordà que
l'Ajuntament d'Inca instaria el Ministeri de Defensa a iniciar el procediment per a la
cessió a aquesta corporació de les instal·lacions del Polvorí de Santa Magdalena,
per al seu ús públic i civil.
La Comissió de Defensa del Senat en data 9 de febrer del 2010 aprovà per
majoria una moció presentada pel senador del Bloc per Mallorca i PSM-Els Verds
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Pere Sampol i Mas, per la qual el
Senat insta el Govern de l'Estat a iniciar el procediment per a la cessió a
l'Ajuntament d'Inca de les instal·lacions del Polvorí del puig de Santa Magdalena,
per al seu ús públic i civil.
Per tot això, el Ple adopta el següent
ACORD
L'Ajuntament d'Inca insta el batle d'Inca a maldar pel compliment dels acords de
l'Ajuntament d'Inca i del Senat respecte a la cessió del Polvorí de Santa
Magdalena. “
Seguidament intervé el Sr. Ramis. El seu grup votarà a favor de la Moció, només
vol fer un comentari sobre si l’Ajuntament pot vetllar perquè el Senat compleixi
amb aquest acord. No sap si seria millor eliminar la referència al Senat.
Intervé el Sr. Caballero. El sentit d’aquesta moció és maldar pel seu compliment i
considera que el Sr. Batle pot fer perfectament la gestió tant amb el president de
la Comissió de Defensa com amb el president del Senat per veure si aquesta
moció ha arribat al seu destinatari, que és el Ministeri de Defensa; fins i tot el Sr.
Caballero convida el Sr. Batle perquè es posi en contacte amb el Ministeri de
Defensa per tal de veure si han arribat aquestes peticions i saber quin és el
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posicionament del Ministeri. La idea del seu grup és que es facin totes les
gestions que siguin necessàries i que es parli amb qui faci falta perquè aquest
acord es dugui a terme.
El Sr. Batle manifesta que farà el seguiment de l’aprovació que es va fer al seu dia
i saber a cada moment on es troba la petició i el seu resultat.
El Sr. García comenta que el seu grup es presta a col·laborar amb el seguiment
de la Moció i acompanyar-lo on sigui necessari, al Ministeri de Defensa o al Senat.
Per tant, el vot del seu grup serà a favor tal com està expressada.
Seguidament, per la Presidència es procedeix a la votació de la Moció, que
s’aprova per assentiment (devuit).
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció transcrita anteriorment.
D. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS D’INCA EN
RELACIÓ AMB DETERMINADES OBRES
Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
aprovar mitjançant votació la seva inclusió a l’ordre del dia. Sotmesa aquesta
inclusió a votació, esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Els reunits consideren la Moció presentada pel grup dels Independents d’Inca de data
25 de febrer de 2010, la qual transcrita textualment diu
“Aquests dies hem observat que per enèsima vegada que s’estan realitzant obres
de reparació del paviment enrajolat al carrer Major.
A simple vista sembla que la reparació s’executa de la mateixa manera que s’ha
vengut fent des de l’acabament oficial de les obres. Any darrere any, s’ha anat
refent puntualment el paviment sense que s’hagi resolt el problema de manera
definitiva. Per tant, cal suposar que, si no es pren cap mesura especial per a
resoldre’l, en un termini breu de temps s’hauran de realitzar noves reparacions.
Així mateix, tenim constància de diversos acords sobre el pagament per part de
l’Ajuntament de reparació de deficiències a realitzar en les naus de promoció
municipal del polígon industrial d’inca.
Resulta estrany que sistemàticament l’Ajuntament es faci càrrec de les
reparacions d’infinitat d’obres, sense que expliqui les causes ni els motius dels
desperfectes. Sabem que les deficiències d’obra poden ser conseqüència de les
distintes responsabilitats que hi intervenen, del projecte, de la posada en obra, de
la direcció facultativa o, fins i tot, de les decisions del promotor. També sabem que
existeixen assegurances sobre la responsabilitat civil de les obres que cobririen
les despeses de tant de desperfecte.
Per tot això,
SOL·LICITAM A L’AJUNTAMENT en ple que acordi la realització, en el termini
màxim d’un mes, d’una auditoria tècnica en relació a les obres esmentades que
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determini les deficiències existents, les causes que les han originat i la seva
solució.”
Intervé el Sr. Ramis. Al seu grup aquesta proposta li sembla molt adequada,
sobretot quan veuen que a Inca una obra darrere l’altra presenta deficiències i que
aquest ajuntament ha d’assumir el cost de les reparacions, i mai saben si és
l’empresa constructora la responsable d’aquestes deficiències, si amb el contracte
i la responsabilitat d’aval que tenen estan obligats a reparar-ho o si són problemes
deguts a l’Ajuntament o deficiències d’altres tipus i, per tant, les ha d’arreglar
l’Ajuntament i assumir-ne el cost. El seu grup voldria fer una esmena perquè no
únicament és aquesta obra la que té deficiències. Sol·licita com a esmena ampliar
el contingut d’aquesta moció a totes les obres municipals de certa importància,
perquè això suposaria saber qui és el responsable d’aquestes deficiències i poder
reclamar a l’empresa si aquesta és realment la responsable.
Intervé el Sr. Rodríguez. Comenta que es podrien afegir a la Moció totes les obres
que s’han fet aquests darrers anys a la ciutat, quan no és una és l’altra la que té
alguna deficiència... Però, per no agafar massa volum de feina demana centrar-se
en les obres del carrer Major i en les naus de promoció municipal. Donen tot el
seu suport a la Moció presentada pels Independents d’Inca i si consideren adient
acceptar les esmenes del grup del PSOE al seu grup també li va bé. Ara bé, creu
que això serà una feinada i en el que queda de legislatura aquesta tasca no
estarà finalitzada.
Intervé el Sr. Seguí. Creu que de la majoria de les obres els informes estan fets i
es pot deduir fàcilment de qui és la responsabilitat i de qui no. De la plaça de
Mallorca qui arregla els desperfectes és la mateixa empresa que va fer les obres.
Del tema de les naus no creu que s’hagi de fer una cosa que fa temps que es va
fer, a aquests informes es reflecteixen una sèrie d’anomalies per part de
l’empresa que es van solucionar i una altra que va arreglar l’Ajuntament i que el
Sr. Seguí manifesta que no la classificaria de deficiència, sinó d’una situació que
es va produir fa molts d’anys.
Intervé el Sr. García. Creu haver entès que del carrer Major no existeix cap
informe, però el compromís és que es farà i, per tant, s’agraeix que es faci. El seu
grup no ha demanat un auditor estatal ni res d’això en aquest sentit, quant al tema
de les naus modulars; si l’auditoria, si l’informe de la procedència de les
deficiències està fet, agrairien que se’ls fes arribar i després ja comentaran a un
altre plenari les opinions del Sr. Seguí, o no la comparteixen. Quant a la resta de
les obres, els pareix molt coherent la postura del Sr. Ramis. El problema és que
per l’educació franciscana que comparteixen estan acostumats a demanar a poc a
poc a fi que si demanen poc igual arribaran a molt, però si demanen molt potser
no arribaran a res. Per aquest motiu, en referència a la plaça de Mallorca ja va
presentar el grup dels Independents d’Inca una moció al seu moment per tal que
s’aclarissin els temes de les obres; van reiterar-ho a una comissió informativa,
se’ls van donar una sèrie d’explicacions que han de continuar i han d’arribar més
endavant i estaran a sobre en el tema de la plaça Mallorca, que ja està en
funcionament. Encara que les legislatures durin dos anys, l’Ajuntament durarà mil
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anys més i s’estima més que es vagin resolent de forma ràpida aquests dos
temes que no incloure-hi moltes obres i que se’ls digui que és molta feina i que
necessitaran un any. Creu que qualsevol tècnic municipal està més que capacitat
per fer un informe real en els termes que se sol·liciten fer en una setmana, i que
no és que la reparació es fa bé, sinó quins són els motius de la reparació, de qui
és la responsabilitat i sobretot quina és la solució. El que no pot admetre el seu
grup és que qualsevol tècnic conclogui dient que la solució és fer reparacions
periòdiques del trispol. El seu grup considera que la Moció s’ha de mantenir en
aquest sentit. No posa un termini per a l’informe, però sí que el posa perquè se’ls
entregui el de les naus modulars la setmana vinent i en quinze dies el del carrer
Major.
El Sr. Seguí es compromet que en quinze dies tendrà l’informe.
Vist que no hi ha més intervencions, per la Presidència es procedeix a la votació
de la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (devuit).
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció transcrita anteriorment.
10.- PRECS I PREGUNTES
A) PRECS I PREGUNTES FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIBPSOE
Intervé primerament el Sr. Ramis, el qual formula els següents:
1.- Fa bastants de mesos es va adjudicar la revisió del cadastre de rústica a una
empresa aliena. No han tornat a tenir notícies de la feina duita a terme en aquest
control. Voldrien saber com es troba aquesta actuació, quins resultats s’han
assolit a dia d’avui i quan pensen informar de les dades obtingudes.
Intervé el Sr. Seguí dient que la revisió s’està fent, hi ha molta feina feta, se n’està
fent i encara en queda molta per fer.
El Sr. Ramis demana quan creu que finalitzarà aquesta tasca.
El Sr. Seguí respon que creu que la feina durarà el que queda de legislatura. És
una feina que es fa anant casa per casa, de totes formes els resultats són
interessants.
2.- Han tengut coneixement pels mitjans de premsa que pròximament es
procedirà a obrir el supermercat i aparcaments del Mercat Cobert. No obstant
això, l’article 2.1 de la Llei 8/1988, d’edificis i instal·lacions fora d’ordenació, indica
clarament que els edificis construïts en contra de la legislació urbanística vigent
seran considerats fora d’ordenació. Demana si, en aquest cas, aquest consistori
pensa concedir llicència d’obertura al pàrquing i supermercat del Mercat Cobert.
El Sr. Seguí diu que ja li ho contestarà.
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Seguidament el Sr. Batle diu al Sr. Secretari que la pregunta que fa el Sr. Ramis
va en relació amb autoritzacions, llicències, permisos, Mercat Cobert, pàrquing... i
que ell és la persona indicada per contestar la pregunta del Sr. Ramis.
El Sr. Secretari diu que dimecres a la Junta de Govern es va concedir una
llicència d’ocupació privativa del domini públic de la part de l‘alienació que de
moment està fora d’ordenació a l’efecte de possibilitar que s’utilitzi aquest espai
per part de les entitats que són de Mercadona i Mercat Inca, SA. Això fa que la
llicència d’obertura es pugui donar vinculada a aquesta concessió, que és per un
any; si d’aquí a un any el tema del Mercat Cobert no està resolt, s’haurà de deixar
d’utilitzar aquest espai en concret de l‘alineació. Aquestes llicències d’ocupació
privativa es poden donar per termini d’un any, és aquesta una fórmula provisional
que s’ha cercat per possibilitar-ne l’obertura.
3.- El Sr. Ramis comenta que l’equip de govern ha manifestat reiteradament el
coneixement que aquest edifici contradiu la normativa urbanística i que donar una
concessió o una part d’una edificació fora ordenació comporta unes
conseqüències que no sap com podrien definir. Demana si són conscients
d’aquesta situació.
El Sr. Batle contesta que estan emparats legalment per donar aquestes
concessions.
El Sr. Secretari explica que aquesta concessió es dóna perquè, estigui l’edifici fora
d’ordenació o no, allò cert és que és de domini públic. És a dir, si l’alineació no
s’aprova, seguirà essent domini públic, i la llei contempla que l’Ajuntament pugui
donar llicències d’ocupació privativa sobre el domini públic pel termini d’un any,
que és el que s’ha fet en aquest cas; això possibilitarà donar la llicència d’obertura
i permetrà l’ús d’aquest tros de l’edifici que està fora d’ordenació tant en el Mercat
d’Inca com en el Mercadona, en el benentès que si en un any no està resolt això
aquesta llicència no es pot prorrogar i, per tant, s’haurà de deixar d’utilitzar per
part de les empreses concessionàries, o s’hauria de fer un concurs per concedir
una llicència.
El Sr. Seguí explica que hi ha una aprovació, per una banda, i una denegació, per
l’altra. Encara no hi ha una sentència que digui una cosa ni una altra, motiu pel
qual s’acullen a la part productiva de l’assumpte.
El Sr. Ramis demana una còpia del que es va aprovar a la Junta de Govern sobre
aquest tema.
4.- Fa uns mesos arran d’unes preguntes fetes pel grup socialista, se’ls va indicar
que els mercaders estaven d’acord a mantenir la ubicació dels seus trasts a la
plaça d’Orient. No obstant això, a un article de la premsa de dimecres passat els
mercaders manifesten que és mentida que n’hagin parlat. Demana si els poden
confirmar aquest fets, si estan segurs que eren els mercaders d’Inca els
consultats. Davant les afirmacions massives dels mercaders de tornar al lloc on
eren, voldrien saber quina és la decisió que han pres davant aquesta situació.
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El Sr. Batle comenta que la pregunta es contestarà al proper plenari quan hi hagi
el regidor de Mercats, que per motius personals s’ha hagut d’absentar, i que és la
persona indicada per contestar la pregunta.
El Sr. Ramis vol afegir una pregunta per al pròxim Ple, i és que, davant aquestes
afirmacions massives dels mercaders de tornar al lloc on estaven abans, volen
saber quina és la decisió que ha pres l’equip de govern quant a aquesta ubicació.
El Sr. Batle manifesta que tot aquest assumpte el porta el regidor de Comerç i per
prudència s’estima més que sigui ell qui ho expliqui.
5.- Al pressupost de l’any 2009, l’equip de govern va incloure una partida per a
foment dels comerços del centre; demana quines actuacions es varen dur a terme
en referència a aquest tema.
El Sr. Batle diu que la partida òbviament es va destinar a temes d’indemnitzacions
i ara que es tendrà el Mercat Cobert doncs suposa que es durà una estratègia.
6.- En relació al pàrquing habilitat al carrer de la Glòria cantonada Teatre, entenen
que aquest solar s’utilitza d’una forma temporal i de forma gratuïta; no obstant
això, pregarien la compactació del terreny i l’abocament de graveta per no fer
malbé els cotxes que hi aparquen.
El Sr. Batle contesta que s’hi va posant graveta, però que el drenatge és molt mal
de fer; a més, s’ha de tenir en compte que fa molts de dies que no deixa de
ploure.
7.- Des de fa anys hi ha fugues d’aigua al depòsit situat junt als habitatges de
l’IBAVI (dels mestres), també des de fa temps s’acumulen les queixes dels
veïnats, per una part, per les pèrdues d’aigua que es produeixen i, per altra part,
per les molèsties que això produeix. Demana quins són els motius d’aquestes
fugues d’aigua, si han quantificat el volum d’aigua perduda als darrers anys i si
han pres alguna decisió per resoldre aquestes pèrdues d’aigua.
La Sra. Tarragó respon que és un problema de telegestió entre els mecanismes
del pou de Son Fiol i els mecanismes que hi ha darrere les cases dels mestres,
han estat problemes puntuals que s’han resolt, no li consta la quantitat d’aigua
que s’ha perduda, però intentarà saber-ho.
El Sr. Ramis manifesta dient que espera que aquest servei de comunicació millori.
8.- Han pogut constatar que al pavelló cobert de bàsquet s’estan duen a terme
unes obres d’ampliació. Demana per quin motiu es fan aquestes obres, qui ha
elaborat el projecte d’ampliació i si aquest compleix la normativa municipal. Així
mateix, demana quin pressupost tenen aquestes obres i a quina partida estan
contemplades, si s’ha realitzat el corresponent pla de seguretat i si s’ha procedit a
la seva aprovació i a la comunicació de l’avís previ a la Conselleria de Treball.
Demanen la preceptiva llicència d’obres. Volen una còpia del permís d’execució.
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El Sr. Seguí diu que li anirà aportant aquesta documentació, però que de totes
maneres això ja ho va demanar a la Comissió i li va respondre que es faria una
consulta amb al Sr. Rafel Vidal, com a redactor del projecte. Ara bé, el Sr. Seguí
explica que el que es fa és tapar una porxada que hi ha a la part del darrere, les
obres les fa la brigada municipal, no és cap projecte que s’hagi contractat.
9.- Al Casal de Cultura existeix una greu deficiència a l’escala d‘emergència
perquè existeix un buit entre l’escala i les finestres que donen al carrer i que pot
produir un greu accident si tenen en compte que diàriament hi assisteixen infants;
a la biblioteca se va solucionar aquest mateix problema instal·lant unes pantalles
de vidre de seguretat. Demanen una solució per evitar que hagin de lamentar en
un futur aquesta deficiència.
La Sra. Payeras respon que es reuniran amb l’arquitecte municipal i amb el tècnic
municipal Sr. Rafel Roig per intentar donar una solució a aquestes deficiències.
El Sr. Ramis recorda que a la biblioteca de Sant Domingo també hi va haver
aquestes deficiències i que les van arreglar posant-hi un vidre.
La Sra. Payeras manifesta que l’arquitecte dirà el que consideri més oportú.
Seguidament la Sra. María José Fernández passa a formular els següents precs i
preguntes.
10.- Fa dos plenaris que es van sol·licitar els motius per què no es pintaven els
passos de vianants reclamats pels ciutadans, des de l’equip de govern es va
justificar dient que la màquina de pintar estava espenyada. Demana si han passat
2 mesos per a la seva reparació i la seva posada en marxa.
La Sra. Rosa Maria Tarragó respon que no l’han reparada perquè el cost era molt
elevat, el que s’ha fet ha estat comprar-ne una altra i a partir d’ara es començarà
a fer la feina tal com la volien fer.
11.- Després d’un accident al carrer que puja cap a l’estació des del pont del tren,
el semàfor que estava situat al cantó va ésser retirat per la brigada de
l’Ajuntament sense que a dia d’avui s’hagi tornat a instal·lar. Demana si pensen
retirar definitivament aquest semàfor.
La Sra. Tarragó manifesta que li ho contestaran al proper plenari o a la propera
comissió.
12.- Els veïns de la carretera de Lluc vénen reiteradament demanant que
s’instal·lin miralls per poder facilitar l’accés a aquest carrer; demana per quin
motiu no s‘accedeix a les seves peticions.
La Sra. Tarragó respon que traslladarà la pregunta a la Policia, que són els qui
encarreguen els miralls i els instal·la, i que li ho contestarà per escrit.
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13.- Al registre d’entrada de l’Ajuntament han pogut veure com nombrosos veïns
del carrer del puig de Massanella denuncien que existeix un solar al carrer sense
tancar i ple de fems i brutor. No és la primera vegada que tenen constància de
queixes d’aquest tipus, en aquest sentit troben necessària una revisió des de
l’Ajuntament de tots els solars del municipi que no compleixen amb la normativa
per prendre les mesures adients.
El Sr. Batle li dóna les gràcies pel suggeriment.
14.- Han tengut coneixement de deficiències al nou centre escolar Miquel Duran i
Saurina competència d’aquest ajuntament que fan referència que l’ascensor del
centre mai ha funcionat, que no existeix una alarmar degudament connectada així
com el deficient manteniment de les zones verdes del col·legi. Demanen una
actuació per solucionar aquestes deficiències d’una forma ràpida.
La Sra. Payeras respon que l’ascensor no ha funcionat mai i que quan es va crear
el centre doncs la Conselleria hauria d’haver posat en funcionament l’ascensor.
Quant a l’alarma el problema va ésser que aquesta es va instal·lar just a baix d’on
es desconnecta. Comenta també que el centre no és competència de
l’Ajuntament.
La Sra. Maria José Fernández demana per les zones verdes.
La Sra. Tarragó respon que l’Ajuntament hauria de fer el manteniment de les
zones verdes, que en aquest moment són inexistents, perquè l’IBISEC va dir al
seu dia que no hi havia pressupost per fer-les i l’Ajuntament ha buscat les vies per
donar una solució a aquest tema. Una d’elles és que l’escola taller faci les de
dintre i que la brigada s’encarregui de les de fora, però una vegada més estan
davant una situació en què sense ésser competències de l’Ajuntament es posen
al davant de fer unes feines determinades i que es faran quan es puguin fer.
El Sr. Batle vol manifestar quant a aquesta pregunta que el tema de l’ascensor
pertany a la Conselleria d’Educació i que si no funciona la Conselleria ho ha
d’arreglar; del tema del jardí, si no el van acabar perquè no tenien pressupost,
doncs que l’acabin, i l’Ajuntament en farà el manteniment. En relació amb
l’alarma, si només fa dos dies que l’han posat, cal exigir a la Conselleria que
funcioni.
15.- Hi ha una sol·licitud d’una associació d’Inca que reclama una sèrie
d’actuacions per poder suprimir les barreres arquitectòniques al carrer de les
Garroves. Voldrien saber si ja s’han finalitzat aquestes obres i per tant consideren
que es compleix la Llei d’accessibilitat .
La Sra. Tarragó respon que al carrer de les Garroves les barreres
arquitectòniques estan eliminades.
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El Sr. Seguí contesta que al seu dia ja es va dir que, si ampliaven les voravies no
hi hauria aparcaments, hi ha un grup que vol aparcaments i un altre grup que vol
ampliació de les voravies. És un tema que s’ha de discutir al seu moment.
La Sra. Maria José Fernández demana sobre el tema d’adaptar les voravies a la
supressió de les barreres arquitectòniques, si està acabat.
La Sra. Tarragó contesta que això existeix, que ara està millor que mai perquè
des del carrer de Sant Domingo es pot anar pel carrer de Jaume Armengol
travessant el pas de vianants i pujar pel carrer Major, que té una via paral·lela al
carrer de les Garroves i els accessos estan en molt bones condicions.
16.- Aquest mes l’Ajuntament ha posat en marxa un nou sistema de recollida
selectiva de cartó al centre. Segons declaracions de l’equip de govern (tinent de
batle Sr. Torres) a més de beneficiar el medi ambient també comportarà un estalvi
per als ciutadans. Voldrien saber si aquest estalvi serà econòmic i en aquest cas
la seva quantia. També si tenen en tot cas previst aplicar alguna bonificació en
aquest sentit als rebuts de fems per fomentar aquesta pràctica.
La Sra. Tarragó respon que no està contemplat i que l’únic que s’ha fet ha estat
obrir una porta als contenidors de cartró per facilitar que per als comerciants que
tenen poca quantitat de cartró sigui més fàcil introduir-lo dintre del contenidor i no
que quedi fora. L’estalvi és el que suposa que tot el que queda a fora del
contenidor es tira dins el fems i, per tant, computa com a incineració, i tot el que
queda dintre va a reciclatge i així no s’ha de pagar per incinerar.
17.- Les obres de prolongació del carrer de les Mercaderies finançades amb els
fons del Pla E ja estan acabades. Voldrien saber el motiu per què encara no s’ha
obert al trànsit.
El Sr. Batle respon que un dia d’aquests ho farà.
18.- En relació amb les obres d‘eliminació de barreres arquitectòniques que varen
suposar una inversió a tota Inca d’uns 120.000 € finançades per la Conselleria
d’Obres Públiques i que consistien a posar al mateix nivell el pas de vianants amb
els vials, han comprovat que ara amb les obres de reforma de l’avinguda dels
Reis Catòlics s’aixeca el nivell del carrer i que queda un escaló entre carrer i
voravia. Ara la voravia queda més baixa que el carrer, amb el perill de caigudes
que aquest fet suposa. La situació ha provocat les queixes dels veïnats. En tot cas
això suposa tudar els dobles públics, però, demana com pensen solucionar
aquest problema i com es pagaran aquests nous extres d’aquesta obra.
El Sr. Seguí comenta que això és una suposició que fa la Sra. Fernández i per la
qual ell no li pot contestar; aquesta pregunta es va fer a la Comissió d’Urbanisme,
es va parlar amb l’arquitecte i aquest va dir que ho miraria, però en principi no
està previst que s’hagi d’alterar res perquè el projecte inicial ja ho contempla, s’ha
d‘anivellar perquè encara no està fet, i els donarà una explicació.

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

45

Intervé la Sra. Sabater, qui formula els següents precs i preguntes:
19.- El mes d’abril de l’any 2008 es va provar una moció que feia referència a
l’adhesió a la Xarxa de Ciutats pel Clima; un parell de mesos després l’equip de
govern va presentar una moció molt semblant per a l’adhesió a la Xarxa de Pobles
i Ciutats de les Illes. En aquestes mocions hi havia unes mesures d’estalvi, tant
d’aigua com de corrent, i li agradaria saber si s’ha pres algun tipus de mesura al
respecte.
La Sra. Tarragó respon que han pres les que els ha permès el pressupost, com la
compra de nous fanals d’il·luminació, que en lloc d’esser de mercuri són de sodi,
la qual cosa suposa un estalvi de 100 w per bombeta.
20.- Davant el problema que tenen els cuidadors de gent gran de la gent amb
dependència, el Consell de Mallorca ha concedit un curs per als cuidadors. Volen
saber si l’Ajuntament està interessat a dur aquest curs a terme.
La Sra. Cantarellas manifesta que al Patronat Miquel Mir es va dur un full que
parlava d’aquest curs; és a dir, que la persona que està dins el Patronat té
aquesta informació.
La Sra. Sabater diu que l’any passat ja es va fer aquest curs.
La Sra. Cantarellas respon afirmativament.
21.- En relació amb el Pla d’Igualtat volen saber sobre el Pla d’Igualtat a serveis
socials.
La Sra. Margalida Horrach contesta que tenen un Pla d’Igualtat, el qual no està
gaire avançat i que es va començar a fer el darrer trimestre de l’any passat amb
un programa amb dones. Era un programa d’alfabetització, un programa
sociolaboral que estava inclinat amb un Pla d’Igualtat semblant al que es tracta
avui. Els propers dies li farà arribar a quin punt es troba aquest pla d’igualtat.
22.- El passat mes de desembre es va signar un conveni de mesures anticrisi amb
l’IMAS. Aleshores això duia un poc la contraprestació de fer un pla municipal de
serveis socials, no obligatori, però li agradaria saber com està aquest pla
municipal.
La Sra. Margalida Horrach diu que estan fent feina en aquest pla i que li farà arribar la
informació.
B) PRECS I PREGUNTES FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC
PER INCA
Primerament intervé el Sr. Rodríguez, el qual formula els següents:
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1.- Aquests dies s’han queixat públicament de la manera com s’han duit a terme
les obres de l’avinguda dels Reis Catòlics, el que volen saber és quina informació
es va donar als veïns, si s’ha donat o no s’ha donat quan s’ha tancat Reis Catòlics
tant en direcció cap a la sortida com en direcció a l’entrada.
El Sr. Batle manifesta que en aquest moment no se li pot contestar la pregunta
perquè no hi ha el regidor de Policia Interior, però que tal vegada el regidor
d’Urbanisme la hi pot contestar.
El Sr. Seguí explica que les vegades que s’ha tancat ha estat perquè s’ha hagut
de fet encreuaments que són inevitables dins una obra.
El Sr. Rodríguez diu que no es refereix a això, sinó si s’ha donat informació als
veïns.
El Sr. Seguí manifesta que creu que la Policia ho va comunicar.
El Sr. Rodríguez vol que, si és possible, li concretin si es va comunicar o no als
veïns.
2.- El Pla d’Obres i Serveis va començar a dur-se a terme al que és la barriada de
So na Monda i la setmana passada o l’altra es varen obrir o es van començar a
obrir unes canalitzacions davant l’Institut Pau Casesnoves. Volen saber si es va
donar algun tipus d’informació al centre per tal de saber que aquestes obres es
començaven i també una altra cosa: es va començar una obra que ha durat tres
dies i que es va tornar a tapar, i allà avui mateix hi ha grava i no saben el que ha
pogut passar.
El Sr. Seguí explica que abans de començar l’obra hi va haver una setmana o
dues de preparatius que fa l’empresa, es va comunicar als veïns i aquests sabien
que l’obra s’havia de començar. L’altre dia que van tenir una reunió amb
l’associació de veïns d’aquella zona pel tema de la circumval·lació, el Sr. Seguí va
aprofitar per comunicar-los que, una vegada que s’han fet les primeres
excavacions, s’han trobat uns terrenys que són de farciment i una quantitat
impressionant d’aigua. L’enginyer municipal ha dit que vol esperar dos mesos
perquè és un perill continuar amb aquestes obres i no en vol assumir la
responsabilitat. Aquest és el motiu pel qual s’han tornat a tapar els canals.
3.- Per un altra banda, el Sr. Rodríguez, i si li permet posar-se d’exemple,
comenta que ell és veí de So na Monda i no ha rebut cap tipus d’informació i sap
que altra gent tampoc ho l’ha rebut, ni per telèfon ni per escrit.
El Sr. Seguí respon que una setmana abans hi havia la maquinària i també hi
havia cartell anunciador, i se sabia que aquestes obres s’havien de començar.
El Sr. Rodríguez demana que faci el mateix que fa GESA, o qualsevol empresa
quan ha de tallar un subministrament, que és enviar un full a cada una dels
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habitatges dient que de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora, el subministrament
quedarà tallat.
El Sr. Seguí respon afirmativament.
4.- Els han arribar queixes que al carrer Major hi ha cases, les més antigues, que
donen l’aigua a les canonades antigues d’un temps que són de marès, fins i tot a
algunes l’aigua torna cap arrere. Demana si aquest equip de govern contempla
algun tipus d’acció perquè aquestes cases puguin empalmar a les canonades més
modernes.
El Sr. Seguí respon dient que totes les cases que estan al carrer Major tenen un
clavegueram nou, amb unes preses, amb un punt de presa, quasi a cada casa o a
cada dues cases, per la qual cosa creu que són els veïns els que tenen
problemes perquè, després de molts d’anys de no anar-hi, ara hi han anat i s’han
trobat amb aquest problema. Si demanen la connexió, després de fer el
pagament, tot d’una se’ls hi connectarà.
5.- Vol felicitar el regidor, i que ara no hi és, pel tema del Poliesportiu Mateu
Cañellas, és una proposta que van compartir a una comissió de l’IMAF, els
sembla molt bé, volen una còpia del projecte, tant del Pla d’Obres i Serveis com
del Mateu Cañellas.
El Sr. Seguí respon que faran arribar la felicitació al Sr. Felip Jerez.
6.- El Sr. Rodríguez manifesta que el batle està absent per temes personals, han
notat que al darrer plenari va estar absent i també el cap de Premsa Sr. Tomeu
Garcies. Demana si són els mateixos motius personals, si per malaltia o per un
altre motiu.
El Sr. Batle contesta dient que són els mateixos motius personals.
El Sr. Rodríguez diu que les dues persones tenen els mateixos motius personals,
que han hagut d’acudir a un curset de formació a Madrid.
El Sr. Batle contesta afirmativament.
El Sr. Rodríguez diu que si hagués tengut la seguretat que eren motius personals
no hagués dit res, però com que creu i opina que això no són motius personals,
sinó que és passar per davant uns temes de partit per sobre de l’Ajuntament, això
és una altra cosa, al seu parer.
El Sr. Batle diu que el curset és de formació, però que no té res a veure amb el
partit.
7.- S’han queixat reiteradament de la falta d’informació que els fan arribar, el seu
grup fa la pregunta i l’equip de govern diu que els contestaran i al final no arriba la
resposta. A l’acta de dia 27 de febrer de 2009, van fer una pregunta que deia, “per
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acabar demanen el següent: els agradaria una
infracció d’urbanisme imposades a Inca durant
quantitat econòmica recaptada, a quantes
subministrament elèctric i de quantes d’elles
d’Urbanisme Sr. Bartomeu Seguí”.

relació anual de les multes per
aquesta legislatura, quina és la
s’ha posat l’ordre detall del
ha estat l’instructor el regidor

C) PRECS I PREGUNTES FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DELS
INDEPENDENS D’INCA
Intervé el Sr. García, el qual formula els següents:
1.- Vol que se li faciliti, a la major brevetat, el primer projecte de la plaça del
Bestiar, el que comprenia el tancament de la plaça, etc.
2.- Al seu grup li pareix haver detectat aquestes dues setmanes un placer
substitut, i que no és el placer que té l’Ajuntament amb dedicació horària reduïda,
demanen si els poden informar sobre la substitució d’un placer substitut els dijous.
El Sr. Batle contesta que el regidor de Mercats li ho contestarà al proper plenari.
3.- Volen que se’ls informi de les vegades que s’ha utilitzat la carpa inflable així com
del seu estat de conservació actual.
El Sr. Batle respon que el regidor Sr. Jerez li ho contestarà el proper plenari.
4.- A l’avinguda d’Alcúdia, a l’altra part del molí, hi ha un projecte de construcció amb
una voravia que està tancada, creu que el termini per executar l’obra ja ha passat,
opina que les expectatives que s’executi dissortadament són petites i el seu grup
demana si és possible que els vianants puguin circular per damunt la voravia i no pel
pas adequat per a quan hi hagi obres.
El Sr. Seguí manifesta que es va posar en contacte amb el propietari i li va dir que, si
ja no hi havia expectatives de les obres, que ho retiràs, i avui en concret toca estar
retirat.
5.- També han demanat reiteradament la despesa amb empreses de jardineria
durant els dos o tres darrers anys i no hi ha manera d’aconseguir-ho, preguen que
se’ls en faci entrega.
6.- Demanen que se’ls entregui l’estat d’execució del pressupost del quart trimestre
de l’any 2009.
El Sr. Batle li contesta que abans de dia 7 de juny el tendran.
El Sr. García demana si els tendrà tots.
El Sr. Batle contesta que tots.
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7.- Tenen constància, no directa, però se’ls ha dit que al terraplè del carrer de la
Gràcia cap a la carretera hi va caure un cotxe; sap que es va actuar damunt un
ullastre perquè produïa l’efecte vela i que es va tallar, però el tema dels vehicles és
més preocupant. Volen saber si aquest “macroprojecte” del Consell de Mallorca es
farà realitat, ja que si no s’ha de dur a terme d’una manera immediata s’haurien de
prendre mesures provisionals.
El Sr. Batle contesta dient que un dia d’aquests el rebrà el nou conseller de
carreteres del Consell i amb el qual té excel·lents relacions, i per tant parlaran de tot
el que s’hagi de parlar del terme municipal d’Inca que sigui de la seva competència.
8.- A l’anterior plenari ja van fer la pregunta dels panells informatius i se’ls va dir que
s’arreglarien, però el Sr. García creu que, si no és d’avui al matí, encara no donen la
informació que s’ha de donar i ni tan sols la temperatura. La proposta al seu dia va
ésser millorar els rètols, la qual cosa va suposar gastar diners i gastant diners resulta
que el que no tenia cap cost i donava la temperatura ara ha suposat un cost i només
dóna l’hora i creu que també el dia.
El Sr. Batle diu que tenen en compte aquest tema perquè és molt interessant.
9.- Amb la instrucció que l’equip de govern facilita el seu grup va descobrir que hi
havia la possibilitat de col·locar un xip a les papereres i cada vegada que es buida la
paperera el xip diu que la paperera s’ha buidada. Demana si hi la possibilitat de
posar un xip als embornals i així cada vegada que es fan nets se sabria que s’hi han
fet. Prega que quan es diu que s’han fets nets es revisi si realment és així.
El Sr. Batle es dirigeix a la Sra. Tarragó que els embornals es facin ben nets.
10.- Al darrer plenari es va parlar del tema del nomenament del Sr. Batle a Caixa
Colonya. La postura del seu grup era que les pareixia molt bé que el Sr. Batle fos
representant de l’Ajuntament en tant que fos membre del consistori, però, una
vegada que s’acaba de formar part del consistori, que es finalitzi aquesta
representació. Demana quina és la intencionalitat del Sr. Batle, ja que segons els
han dit no pareix la seva intenció acabar la representació quan finalitzi el seu mandat
com a batle.
El Sr. Batle manifesta que farà escrupolosament el que diu la llei vigent i els estatuts
de Caixa Colonya.
11.- Han detectat la presència de directius o d’empresaris d’empreses de
subministrament d’aigua potable per l’Ajuntament. Recorda que a l’anterior plenari
van comentar si es feien gestions i el Sr. Batle va dir que de cap de les maneres
entraria en negociacions amb empreses que tenguessin intenció... Demana si des
d’aquell moment que es va dir això el consistori ha canviat d’opinió i si es fan o no
gestions i estudis per privatitzar o no el subministrament d’aigua potable o la gestió
d’aigua potable.
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El Sr. Batle manifesta que l’equip de govern no ha canviat d’opinió, i pot dir que
durant molts d’anys han vengut i vénen empreses a demanar qüestions en aquest
sentit, han presentat estudis, han fet ofertes... El Sr. Batle segueix dient que a un
moment donat es va parlar de fer una empresa mixta, però la cosa no va passar
d’aquí.
12.- Vol fer una puntualització a una pregunta que abans ha fet el grup del PSIBPSOE, referent a les obres del Palau d’Esports, en què el regidor d’Urbanisme ha
contestat que el Sr. Vidal no hi tenia cap inconvenient i que tot estava
perfectament. Vol saber si el Sr. Vidal va ésser el que va dissenyar l’obra o si es
va parlar amb ell després de la Comissió d’Urbanisme de dilluns o d’abans.
El Sr. Seguí contesta que abans i després.
I, sense més assumptes per tractar, el batle-president aixeca la sessió a les
quinze hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari
accidental, certific.
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