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A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears), essent les deu hores del dia 31
de maig de 2013, es reuneix l’Ajuntament
en  ple,  en  primera  convocatòria,  amb
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Llobera, Sra. Margalida Horrach Beltran,
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Andreu Caballero Romero.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen  la  interventora
municipal  Sra.  Francisca  Martorell
Pujadas i el tresorer municipal Sr. Miquel
Batle Vallori.



1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 26 D’ABRIL DE 2013

Per la Presidència se sotmet a votació l’Acta de la sessió anterior de dia 26 d’abril de
2013, que s’aprova per unanimitat de tots els presents.

Vist el resultat de la votació, es declara aprovada l’Acta de la sessió anterior de dia 26
d’abril de 2013.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 393 AL NÚM. 576
DE 2013

Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 393 al 576 de 2013.

Intervé la Sra. Barceló. Comenta que simplement vol manifestar que han detectat que hi
ha  diversos  decrets  felicitant  la  tasca  de  la  Policia  Local  que  varen  dur  a  terme pel
Dimecres i Dijous Bo. Expressa que des del seu grup es volen sumar a aquesta felicitació.

3.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  L’APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST  D’INCREMENT  DE  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per l’aprovació
definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal  reguladora de l’impost d’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, de data 23 de maig de 2013, i  que transcrit
textualment diu:

“Informe-proposta que emet el TAG adscrit a Gestió Tributària en relació amb l’aprovació
DEFINITIVA de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost d’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles del 16 al 19 el procediment per
a la modificació de les ordenances fiscals. 

Atès el que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases de règim local, correspon
al Ple l’aprovació de les modificacions de les ordenances. 

ACORDS DEFINITIUS:
 

1r.  En  relació  amb  l’aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal
reguladora de l’impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, aprovada
inicialment per acord de l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 27 de març de 2013,
publicat  en  el  BOIB  núm.  49/2013,  del  11/04/2013,  anunci  6.523,  que  finalitzava  el
16/05/2013, s’ha presentat una al·legació del  grup municipal del PSM-Iniciativa Verds,
amb registre d’entrada 4476/2013 contingut següent:
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Per tant cal resoldre la reclamació presentada:

Seguint  les directius del  govern municipal,  i  una vegada estudiada la  reclamació
presentada i que s’ha escanejat més amunt, es fan les següents consideracions:

ANTECEDENTS:

“Vivim un clima de crisi,  que es fa  més visible en les manifestacions de poder
d’adquisició que tenim les persones.

            Certament els valors morals d’una societat són essencials per gaudir d’un clima de
sana convivència; però com deim en les coses de menjar no es poder jugar i menys veure
que uns pocs de cada vegada tenen més i  la  majoria  cada dia  té  menys mitjans de
qualsevol tipus. El fet que vivim actualment no és fruit d’una casualitat, sinó de pensar que
cada dia podíem pujar un graó i un altre, sense pensar que el de baix encara no estava
empestat.

            Tampoc  és  hora  de  tirar-nos  els  trastos  pel  cap  (a  nivell  de  partits  polítics,
associacions sindicals, persona contra persona... si no, avançarem el final dels nostres
dies.

            Doncs el problema que tenim, un d’ells (i parlo de sectors molts definits, sense cap
ànim de lucre) es troba les persones de les quals tracta el  següent Reial  decret llei,  i
l’Ajuntament d’Inca com a institució social vol ajudar en allò possible, i creu que a través
de l’impost d’increment de valor dels terrenys, pot alleujar aquelles persones que un dia
compraren un habitatge (per casa habitual),  i en quatre anys s’han trobat sense quasi
recursos, i davant tenen un Banc que els exigeix el legítim préstec (això és matèria de dret
mercantil), i com que no han arribat a l’acord de Dació en pagament de l’habitatge (que
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avui  ja  és  una  solució  legal),  l’Ajuntament  vol  subvencionar  els  deutes  tributàries  de
l’impost d’increment de valor, produïts per actes o negocis jurídics de tipus onerós, i que el
deutor  ara  és  el  titular  de  l’habitatge  (resta  clar  que  la  dació  en  pagament  en  resta
exclosa), i vol tenir en compte les aportacions fetes en l’al·legació feta pel grup municipal
del PSM.

            Una  primera  passa  la  va  fer  l’RD  llei  6/20012,  de  9  de  març,  de  mesures
de protecció als deutors hipotecaris sense recursos. Bàsicament es tractava de regular
unes Bones Pràctiques en aquest sector.
            

Una segona passa va ésser l’RD Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures
urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris. 

A conseqüència de la Sentència del Tribunal de Justícia ( Sala primera) de 14 de
Març de 2013 relativa a la Directiva 93//13/CEE Contractes celebrats entre consumidors.
Contracte  de préstec hipotecari.  Procediment  d’execució  hipotecària-Facultats  del  jutje
nacional que coneix el procés declaratiu clàusules abusives i criteris d’aplicació. En el
Regne d’Espanya creix una polèmica entorn al món descrit abans, que analitzar i després
actuar. Des de luego l'Administració local té poques que decidir en el tema.”

Pel tot l’exposat, aquesta Delegació de Batlia és del parer que per l’Ajuntament Ple
podria adoptar-se els següents ACORDS, enriquits amb l’esmena del PSM davant el Ple
previ dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda:

Primer.- En compliment del que disposen els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei de
les  hisendes  locals  (Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març),  s’acorda  aprovar
definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost d'increment de
valor de terrenys de naturalesa urbana, que es transcriu a continuació:

TEXT QUE ES MODIFICA:(en negreta)

 A
TEXT QUE SÓN MODIFICATS:(en negreta)

ARTICLE 1

Conformement a l'article 104 a 110 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d’Inca estableix i exigirà l'Impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, d'acord amb les normes
d'aquesta ordenança.

ARTICLE 6

1. Seran subjectes passius de l'impost, a títol de contribuent:

a. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitadors del domini a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
b. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitadors del domini a títol  onerós, el  transmetent del terreny o la persona que
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits contemplats a la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a la qual es
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refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o que al seu favor
es constitueixi  o transmeti  el  dret real del que es tracti,  quan el contribuent sigui  una
persona física no resident a Espanya.

3. En les transmisions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de
l’art. 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del  seu
habitatge prevista en l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tendrà la consideració de
sujecte passiu sustitut del contribuent l’entitat que adquiresqui l’immoble, sense
que el sustitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries
satisfetes.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i  entitats en general,  en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

ARTICLE 10

 A) Gaudiran d'una bonificació de fins al 99 per cent les quotes que es meritin en les
transmissions  que  es  realitzin  amb  ocasió  de  les  operacions  de  fusió  o  escissió
d'empreses  a  què  es  refereix  la  Llei  76/1980,  de  26  de  desembre,  sempre  que
l'Ajuntament ho acordi d'aquesta manera.

 Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la bonificació fossin alienats dins els
cinc anys següents a la data de la fusió o l'escissió, l'import de la bonificació haurà de ser
satisfet  a  l'Ajuntament,  sense  perjudici  del  pagament  de  l'impost  que  escaigui  per
l'alienació.

 Aquesta  obligació  recaurà  sobre  les  persones  o  l'entitat  que  va  adquirir  els  béns  a
conseqüència de l'operació de fusió o escissió.

B) Sobre la base de l’article 108 de l’RD legislatiu 2/2004 (redactat segons RD llei
6/2012, de 9 de març) reguladora de les hisendes locals, s’aplicarà una bonificació
del 95% de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys  i en la
transmissió o constitució de  drets reals  de gaudi limitatiu del domini, realitzades a
títol lucratiu per causa de mort de conformitat amb els termes descrits en l’article
11.B DEL Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre,que aprova el Reglament de
l’Impost  de  Successions  i  Donacions,  i  en  conseqüència  gaudiran  de  tots  els
beneficis  fiscals  inherents  a   les  adquisicions  successòries  en  tant  li  siguin
aplicables. 

            En concret són d’aplicació als articles 8, 10, 11, 50, 51 i 73 de la Compilació
de Dret Civil de les Illes Balears reguladora de les hisendes locals, s’aplicarà una
bonificació  del  95  %  de  la  quota  íntegra  de  l’impost,  en  les  transmissions  de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del
domini,  realitzats  a  títol  lucratiu  per  causa  de  mort  a  favor  dels  descendents  i
adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants; així mateix, els realitzats entre
avis i néts.
 
C) Un 99 % en els supòsits de transmissions lucratives o oneroses de terrenys inclosos en
el catàleg d’ interès historicoartístic del PGOU.
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D)  Les  transmissions  d’immobles,  a  títol  lucratiu  o  onerós,  en  el  cas  que  l’adquirent
acrediti  l’obtenció  de  la  llicència  urbanística  d’obres  que  tengui  per  objecte  l’immoble
descrit i l’obtenció de la qualificació provisional d’habitatges de protecció oficial en relació
amb els habitatges a realitzar en el  referit  immoble, dintre dels sis mesos següents a
l’adquisició, la quota resultant de l’autoliquidació serà objecte d’una subvenció del 99 %.

E) Els contribuents afectats per l’impost quan la transmissió de l’habitatge habitual
i els annexos hagi estat realitzada a conseqüència d’una execució hipotecaria, a
excepció dels casos de dació en pago de l’hipoteca contemplats a l’art. 106.3 de
l’RDL 2/2004 modificat per l’art. 9 del RDL 6/2012, es bonificarà en un 100 % les
quotes que es meritin, prèvia sol·licitud a l’administració sempre que reuneixin els
requisits següents:

A) Que la mitjana dels ingressos íntegres dels membres majors de setze anys
de la unitat familiar integrada pels subjectes passius de l’impost d’increment de
terrenys de naturalesa urbana, segons les darreres dades disponibles a l’AEAT, no
superi  els  ingressos  fitxats  en  el  Salari  Mínim  Interprofessional  (SMI).  En  cas
d’existir membres a la unitat familiar menors de setze anys l’índex s’incrementarà
per cada membre en un 0,5 del SMI.

b)  Que  els  subjectes  passius  de  l’Impost  d’increment  dels  terrenys  de
naturalesa urbana de l’objecte afectat per la sol·licitud de la bonificació acreditin
que anteriorment varen ostentar la titularitat del ple domini del referit habitatge amb
ús residencial.

No podran ésser titulars, en tot el territori estatal, del ple domini (en qualsevol
percentatge) d’altres habitatges amb ús residencial, o del ple domini (en qualsevol
percentatge), d’altres locals amb ús comercial o amb altres usos.

c)  Ha  de  coincidir  que  el  domicili  de  l’immoble  objecte  de  la  bonificació
hagués estat l’habitatge habitual del contribuent.

L’Administració municipal, rebudes les peticions, amb un informe previ dels
serveis tècnics, declararà la procedència de la bonificació.

DISPOSICIÓ FINAL

La  present  ordenança  fiscal,  aprovada  definitivament  en  sessió  celebrada  per
l’Ajuntament  Ple  ................................  entra  en  vigor  el  dia  de  la  seva  publicació
íntegra en el BOIB.

2n.- El referit acord de modificació i l’Ordenança fiscal reguladora modificada es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’aplicarà a partir del
termini que marca la disposició final de la referida Ordenança fiscal.

3r.-  Contra  el  present  acord  definitiu  de  modificació  del  tribut  referit  i,  els  interessats
podran  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  la  Sala  del  Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos
des  de  el  dia  següent  a  la  publicació  del  present  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
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Intervé el Sr. Aguilar. Manifesta que l'esmena que presenten la van donar a conèixer ahir a
la Comissió d'Hisenda i que simplement afegeixen que la bonificació de la plusvàlua es
podrà sol·licitar a 4 anys endarrere des de l'aprovació de la normativa que aproven avui, i
que a part podran ser titulars d'un altre immoble sempre que no superin un percentatge
superior al 33 %, que és el que marcaria una disponibilitat sobre un altre immoble. 

Comenta que, ja entrant en la pròpia resolució del termini d'al·legacions, se’n va presentar
una per part del grup del PSM. Informa que s'accepta l'apartat 2, que sol·licitava que els
usuaris,  diguem-ne els  subjectes  passius  de l'impost,  quan realitzin  la  transmissió  de
l'habitatge habitual  hagi  estat  realitzada a conseqüència d'una execució hipotecària,  a
excepció dels casos de dació de pagament previstos a l’RD 2000/2004, en els quals el
substitut del subjecte passiu seria el banc. Explica que, en aquest cas, es bonificaran en
un 100 % totes les quotes, amb la sol·licitud prèvia de l'Administració complint el següent
requisit: que la mitjana dels ingressos íntegres de tots els membres de la família de més
de  16  anys  sigui  superior  al  salari  mínim interprofessional.  En  cas  d'existir  membres
d'unitat familiar menors de 16 anys l’increment per cada membre menor seria de 0,5, se
suprimeix el requisit bàsicament que hauria d'estar aturat; ara bé, una persona que tengui
feina, però que no arribi a l’SMI, també tendrà dret a la bonificació. 

El Sr. Aguilar indica que espera comptar amb el suport de tota l’assemblea, així com de
molts ciutadans d'Inca.

Intervé el Sr. Ramis. Amb aquesta modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost
d’increments  de  valor  dels  terrenys,  és  a  dir,  la  plusvàlua,  des  del  grup  socialista
consideren que és un pas en el sentit correcte, la qual cosa ja varen indicar al passat Ple
del mes d’abril. És una proposta que posa en valor la iniciativa presentada fa uns mesos,
concretament el mes de novembre pel grup municipal socialista i que va ser aprovada
amb  l’acceptació  del  grup  popular;  també  d’altres  mocions  presentades  pel  Partit
Socialista  Mallorca-Iniciativa Verds,  i  que vénen a mostrar  que aquelles  propostes  no
anaven tan mal encaminades com en aquell moment va considerar o va valorar el Partit
Popular.

Afirma  que  el  fet  d’evitar  que  les  persones  afectades  per  aquests  processos  de
desnonaments hagin de pagar, a més a més, una plusvàlua sobre un bé que perden i del
qual no treuen cap rendiment els pareix una mesura evidentment correcta. Explica que,
així  mateix,  li  pareix  adequada  aquesta  esmena  que  va  presentar  el  grup  del
PSM-Iniciativa  Verds  en  el  sentit  de  suprimir  tots  els  requisits  per  gaudir  d’aquesta
bonificació; una proposta, per altra banda, que l’equip de govern només ha acceptat per si
hi ha augment. Exposa que es tracta d’una esmena que va ser acceptada parcialment
encara, perquè dels tres requisits que hi havia se’n mantenen dos, i que consideren que
són repetitius i incongruents. Comenta que amb el text definitiu es diu, per una banda, que
s’ha d’exigir que el titular de justifiqui que és propietari i que, a més a més, es tracta d’un
habitatge en ple domini; i referit a l’habitatge amb un ús residencial, evidentment, si la
persona reclama, és perquè el pis és seu, si no, no reclamaria una subvenció d’una cosa
que no haurà de pagar. Per tant, manifesta que li sembla redundant aquesta condició i, a
més, la referida clàusula seria la B; això no obstant, a l’apartat C indica que ha de coincidir
que el domicili de l’immoble objecte de la bonificació hagués estat l’habitatge habitual del
contribuent. Comenta que és evident que, si és el seu habitatge amb ús residencial, ha de
ser  un  habitatge,  tenen  l’experiència  que  molta  gent  que  no  podia  pagar  aquestes
hipoteques  se  n’havia  d’anar  de  casa  seva  i  llogar-la  per  intentar  poder  pagar-les.
Argumenta que les persones que han optat per llogar casa seva per intentar pagar no els
pagaran les plusvàlues, quan realment aquestes persones, malgrat que han intentat trobar
una solució com era llogar el seu habitatge, no l’han pogut pagar, la seva hipoteca, els
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lleven la casa i, a més a més, hauran de seguir pagant la plusvàlua; així, afirma que no
poden estar a favor de com queda el text. Recorda que ja ho varen dir al passat Ple,
consideren  que  el  text  és  un  error;  a  l’article  5,  com diu  l’art.  33  de  la  Llei  general
tributària, defineix el subjecte passiu, el contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a
la qual es refereix aquest article 33. En canvi, en el següent apartat, que és l’esmena, en
aquest cas del Partit Popular, a l’Ordenança només parla de l’entitat. Pensen que hi pot
haver prestamistes que es quedin amb l’habitatge; en aquest cas, com estaria establert, a
l’apartat 3 no entraria, quan a l’apartat 2 sí que es contempla aquesta possibilitat perquè
indica clarament persona física, jurídica o entitat. En canvi, a l’apartat 3 només parla de
l’entitat que adquireixi aquest immoble. Així doncs, explica que ja varen plantejar unes
esmenes que el Partit Popular no ha tengut en compte. Manifesta que pel seu grup el
sentit d’aquesta esmena no és correcte perquè actualment són partidaris i coincideixen
amb el sentit que ha presentat el grup municipal d’Independents d’Inca, que en aquests
moments allò correcte és suprimir l’impost, la plusvàlua, perquè no té cap justificació. Fa
la  comparació  que els  medicaments  s’han  de  prendre  quan correspon,  i  quan  es  va
instaurar  l’any  2003  o  2004  hi  havia  una  especulació  tremenda  quant  a  les  vendes
d’edificis, i varen pensar que en aquells moments l’Ajuntament havia de tenir un rendiment
respecte a les plusvàlues que es produïen sobre les edificacions. A dia d’avui la situació
és  totalment  diferent,  la  majoria  de  transmissions  que  es  fan  es  duen  a  terme  per
necessitat i no en benefici dels venedors, sinó que realment allò que es produeix és una
minusvalidesa en aquestes vendes. Per tant, argumenta que no existeix en realitat cap
plusvàlua sinó tot el contrari, una minusvalidesa del valor de les edificacions. Així doncs,
des del grup municipal socialista volen anunciar, per una banda, que el seu vot no serà
favorable quant a la present modificació, que entenen que millora el text actual, però no
poden acceptar-la bàsicament per tres motius: el primer, perquè en aquests moments no
hi  ha  plusvàlues  sinó  minusvalideses;  en  segon  lloc,  perquè  s’estan  utilitzant  uns
coeficients  d’increment  totalment  irracionals  que  no  s’ajusten  a  la  realitat  del  mercat,
aplicant  una  valors  cadastrals  que  no  s’hi  adiuen,  unes  fórmules  que  tampoc  i  que
indiquen un augment del  valor d’aquestes propietats quan no es produeix;  i  en darrer
terme, perquè dit  impost a hores d’ara en està dificultant  les transmissions i  paralitza
encara més l’economia inquera, que és tot el contrari que volen des del Partit Socialista:
volen que l’economia inquera es recuperi, i aquesta mesura va en sentit totalment contrari
a la necessitat que té el municipi d’Inca. Pels motius expressats especifica que no votaran
a favor de la proposta.

Intervé  el  Sr.  García.  Comenta  que  la  postura  del  grup  d’Independents  ja  la  varen
manifestar al passat Ple, demanar precisament que es modificàs més o manco amb un
caràcter més general l’assumpte que avui es du a aprovació quant a les plusvàlues, quan
el banc s’adjudica a través d’execució hipotecària un habitatge. Exposa que una altra és la
postura  que  quedàs  sense  efecte,  que  es  derogàs  l’impost  de  plusvàlua  municipal.
Assenyala que podrien dir que tenien una postura de màxims i una de mínims, però a part
que  aquestes  propostes  s’enriquissin,  es  redactassin,  es  matisassin,  ells  volen  ser
coherents amb la postura que defensaven, i ho varen dir a l’anterior Ple, que la plusvàlua
es derogàs novament. Indica que es va derogar, no recorda exactament l’any, després va
tornar a entrar en vigor amb els vots a favor de més grups, i no era el seu perquè ells no
varen votar a favor que es tornàs a cobrar la plusvàlua. Argumenta que també poden
entendre que quan un planteja una qüestió es pot negociar, es pot arribar a un acord; ells
no n’han arribat a cap, però reconeixen que es millori la plusvàlua en relació amb allò que
hi havia abans. Per tant, en aquest sentit, no deixen de costat que des del seu punt de
vista la plusvàlua s’ha de derogar, no vol que soni a discurs ni electoral ni simplement
polític sense contingut, però, si tenen la possibilitat de governar, hi ha moltes possibilitats
que la deroguin. Creu que amb un criteri general de la imposició municipal l’impost de
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plusvàlua es pot derogar, motiu pel qual ho defensaran cada vegada. 

En aquest  moment,  atès  que  va  ser  una  iniciativa  del  seu grup,  amb una diferència
temporal mínima quant a proposar allò mateix, el Sr. García explica que veu positivament
la modificació. Així, el seu vot serà d’abstenció positiva; és a dir, si no es pot arribar a allò
que proposen els Independents d’Inca, almanco que s’arribi a resoldre qüestions puntuals
que els pareixen injustes, en aquest cas creuen que s’ha matisat una de les qüestions,
però també vol reivindicar una vegada més que ells ho farien d’una vegada per totes, que
no estiguin cada quinze dies modificant ordenances. Per tant, respecte a la plusvàlua i la
postura dels Independents d’Inca de derogar-la, a la vista d’aquesta modificació, és un
avanç insuficient perquè no la deroga, la millora; conclou que és una abstenció positiva.

Intervé el Sr. Caballero. Comenta que allò que es discuteix avui és una modificació de
l’Ordenança fiscal per tal de bonificar l’impost de la plusvàlua en cas de desnonaments.
Manifesta que ells ja varen manifestar a l’anterior Ple que hi estan d’acord, que defensen
també  la  proposta.  Consideren  que  quan  es  produeix  un  desnonament  les  persones
afectades no han de pagar l’impost de la plusvàlua. Exposa que no cal justificar-ho gaire,
és  evident;  primer,  no  es  produeix  increment  de  valor  de  patrimoni  quan  hi  ha
desnonament; i segon, ja per una qüestió merament social, quan una família es troba en
una situació com és la de desnonament no hi ha cap raó per agreujar-la més incrementant
les seves despeses amb un impost.

Esmenta que una altra qüestió més ampla que també han plantejat tant el grup socialista
com el grup d’Independents d’Inca és la plusvàlua, que és un impost sobre l’increment del
valor del  patrimoni.  Explica que en això no hi  entraran, perquè és una discussió més
àmplia que la que estrictament pertoca avui, però d’entrada consideren que, si hi ha hagut
un increment del  patrimoni,  és normal i  evident  que s’hagi  de pagar un impost  sobre
aquest increment del valor patrimonial.

Pel que fa a la qüestió que debaten avui, comenta que s’ha acceptat parcialment l’esmena
que han proposat des de PSM-Iniciativa Verds, a més s’han introduït altres millores en el
text  com  les  que  els  presenta  avui  l’equip  de  govern.  Des  de  PSM-Iniciativa  Verds
consideren que la redacció final és acceptable, no és l’òptima que desitjarien, però és
acceptable  i  representa  evidentment  una  millora  de  l’Ordenança  que  hi  ha  vigent.
Especifica que quan parla de millora es refereix a una millora social, ja que beneficiarà
una sèrie de persones que s’hi puguin trobar, o que ja s’hi troben perquè s’ha introduït un
caràcter retroactiu de 4 anys en un cas de desnonament. Manifesta que el seu vot serà
favorable i vol matisar si es pot introduir, en comptes de PSM, PSM-Iniciativa Verds, per
no tenir cap problema amb els socis. Ja ha comentat altres vegades que quan es du una
proposta  estaria  bé  que  el  text  estigués  acurat  i  corregit,  per  no  haver  de  trobar
expressions que no són les més adequades

Intervé el Sr. Aguilar. Comenta que simplement vol dir dues paraules, dirigint-se al Sr.
Ramis,  quan parla de llogar.  Assenyala que potser  hi  hagi  un problema de traducció;
l'apartat C diu “ha de coincidir el domicili de l'immoble objecte de la bonificació, que hagi
estat l'habitatge habitual del contribuent”, no significa que ho sigui. Explica que el que
s'està modificant és que la persona que hagi comprat un habitatge per ser un habitatge
habitual l'hagi de donar en dació de pagament, o se li executi per un banc o per una altra
entitat, no pagui aquest impost, considera que la redacció ho cobreix, i després amb el
mot  entitat, que és l'altre entrebanc que posa el Sr. Ramis, el Sr. Aguilar esmenta que
estan parlant d'execució hipotecària, no d’execució bancària. És a dir, la hipoteca la pot
tenir qualsevol, pel procediment executori bancari i hipotecari, i amb això ja n’hi ha prou,
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no cal que sigui una entitat bancària.  Per tot  plegat considera que les dues dificultats
principals  que esmenta,  a part  que vol  que es llevi  tota  la  plusvàlua,  estan cobertes.
Conclou dient que agraeix el vot en positiu, l’abstenció positiva i el suport del grup del
PSM-Iniciativa Verds.

Intervé el Sr. Ramis. En relació amb allò que comenta el Sr. Aguilar, afirma que veu positiu
si pogués incloure la situació d’un habitatge que estigui en lloguer. Ara bé, a l’apartat B de
l’article 10 explica que no entenen que el contempli, per ventura haurien de concretar-lo
perquè allò que diu aquesta definició és que els subjectes passius de l’impost d’increment
de terrenys de naturalesa urbana de l’objecte afectat per la possibilitat de la bonificació
acreditin  que  anteriorment  en  varen  ostentar  la  titularitat  –entenen  que  quan  diu
anterioritat es  refereix  a  abans  que  li  expropiassin  o  que  el  banc  executés  aquesta
hipoteca.  Comenta  que,  si  volen  contemplar  aquesta  mesura,  l’haurien  de clarificar  a
l’apartat B, ell ho introduiria com una esmena. Per altra banda, a l’apartat 3 de l’article 6,
també reitera que a l’apartat 2, especifica ben clarament que el subjecte passiu substitut
del contribuent és la persona física, jurídica o entitat. En canvi, a l’article 3, quan parla del
subjecte passiu substituint el contribuent únicament parla de l’entitat que adquireixi, no de
persona  física  o  jurídica.  Exposa  que  el  seu  grup  proposava  que  en  aquest  punt
s’inclogués persona  física,  jurídica;  és  a  dir,  allò  mateix  que posa l’apartat  2  figuri  a
l’apartat 3. Conclou que són les dues esmenes que ells plantegen a l’equip de govern.
Expressa que el fons d’aquesta modificació és molt positiva, perquè és contemplar una
situació que és dóna molt, les execucions bancàries, i la situació que les famílies que, a
més a més, han perdut el seu habitatge veuen que encara han de pagar una plusvàlua
sobre un bé que no tenen i uns diners que no recuperen. Manifesta que ja ha anunciat
l’abstenció i opina que el Partit Popular hauria de ser més ambiciós i suprimir aquesta
plusvàlua. Indica que els ha dit tres arguments: primer, perquè en aquests moment és
totalment injustificada, ja que les bases que s’apliquen són totalment incorrectes perquè
parteixen d’uns valors cadastrals incorrectes; segon, perquè es parteix d’unes fórmules
que no s’ajusten a la realitat i que donen uns resultats superiors a l’increment que s’ha
produït,  que pel seu grup és nul; i finalment perquè mantenir aquesta plusvàlua va en
contra de la recuperació d’Inca. Conclou dient que, malgrat el fons de la proposta, que
consideren positiu, no hi poden votar a favor.

Intervé el  Sr.  Jérez. Adreçant-se al  Sr.  García, comenta que el Sr.  Aguilar  vol fer  una
consulta a la Sra. Interventora.

El Sr. Aguilar considera que a les dues mocions que presenta el PSOE estan cobertes.
Demana si hi ha algun problema a especificar un poc més. Manifesta que la interventora
diu, en principi, que es demana la titularitat de l’immoble, que fos el seu habitatge habitual.
Assenyala que, si el tenia llogat, doncs no era habitatge habitual abans de la transmissió.
Comenta que aquest seria un altre requisit a complir, una altra possibilitat de bonificació;
si  només  tenguessin  un  habitatge  amb  titularitat  pròpia  i  no  fos  en  aquell  moment
habitatge habitual,  hauria de ser un únic habitatge i  que, a més,  fos el  seu habitatge
habitual.

Intervé el Sr. García. Manifesta que allò que no pot ser és que una promotora tengui 500
habitatges i  no  hagi  de pagar  la  plusvàlua si  li  prenen una per  execució hipotecària.
Insisteix que no pot ser i comenta que amb la resta facin el que vulguin.

La Sra. Interventora recalca que, si no hi viu, no és el seu habitatge habitual.

El Sr. Aguilar assenyala que es podria posar que l’habitatge sigui l’únic i que ho hagi estat
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amb anterioritat, independentment de com estigui en el moment de l’execució hipotecària,
però que sigui només l’únic habitatge. 

La  Sra.  Interventora  exposa  que  seria  una altra  opció,  s’hi  inclouria  un  altre  apartat,
perquè ara figura un únic habitatge i el 33 % d'un altre, si és el seu habitatge habitual el
que té el 100 %. Indica que s'afegeix una altra opció, que seria que no fos l'habitatge
habitual, però que només en tengués un en tot el territori espanyol.

Durant intervenció de la Sra. Interventora s’incorpora a la Sala el Srl. Batle  i passa a
presidir la Sessió.

El Sr. Aguilar conclou que aquesta és una qüestió i que després la següent, la de l'entitat,
considera que queda ben reflectida.

El  Sr.  Aguilar  comenta  –dirigint-se  al  Sr.  Ramis–  que  és  l’execució  hipotecària,
independentment que la interventora digui que estigui cobert, que li diu que hi està, que és
igual qui sigui l'executant hipotecari; és a dir, és igual que sigui un banc o una altra entitat
o una persona física, està inclòs.

Intervé el Sr. García. Assenyala que o no ha entès bé o que hi ha hagut un malentès.
Explica que el grup d’Independents –dirigint-se al Sr. Caballero– no ha proposat suprimir
l’impost  sobre  l’increment  del  patrimoni.  Comenta  que allò  que  ha proposat  és  llevar
l’impost municipal de plusvàlua i que el seu grup ha entès que el Sr. Caballero deia que
coincidien a suprimir l’impost de patrimoni. Insisteix que ells no han dit això.

Intervé el Sr. Caballero. Es dirigeix al Sr. García per explicar-li que no ho ha dit o que s’ha
expressat malament, que evidentment parlava de la plusvàlua, comenta molt breument
que amb l’Ordenança fiscal vigent s’hauria de pagar l’impost de la plusvàlua en cas de
desnonament. Manifesta que amb la modificació que avui s’introdueix això no succeirà.
Assenyala que pel seu grup és una millora substancial, per la qual cosa el seu vot serà
favorable.

El Sr. Secretari diu que es passa a votar l’esmena, que a la vegada està rectificada per
allò que tots han dit.

Per la Presidència se sotmet a votació l’esmena expressada anteriorment, que s’aprova
amb  el  següent  resultat:  denou  (19)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del  PP,  el
PSIB-PSOE  i  PSM-Iniciativa  Verds,  i  dos  (2)  vots  d’abstenció  del  grup  municipal
Independents d’Inca.

Seguidament se sotmet a votació el  Dictamen esmenat,  que s’aprova amb el següent
resultat: tretze (13) vots a favor dels grups municipals del PP i el PSM-Iniciativa Verds i
vuit (8) vots d’abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE i Independents d’Inca.

Intervé el Sr. Ramis. Comenta que volen agrair al Sr. Aguilar aquest ànim de col·laboració,
que són millores positives. Insisteix a reiterar que valora molt positivament la modificació i
explica que, si  han votat abstenció,  és pel contingut que ells mantenen de suprimir la
plusvàlua.
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4.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER
L’ANULACIÓ  PARCIAL  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  DE
L’APROFITAMENT  DEL  DOMINI  PÚBLIC  LOCAL  D’EMPRESES
SUBMINISTRADORES DE SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per
l’anulació parcial de l’ordenança fiscal de l’aprofitament del domini públic local
d’empreses subministradores de serveis de caràcter general, de data 15 d’abril
de 2013, i que transcrit textualment diu:

“Proposta d'anul·lació parcial de l'Ordenança fiscal de l’aprofitament del domini
públic  local  a  favor  d'empreses  subministradores  de  serveis  de
subministrament de caire general, de conformitat amb l'article 217 de la Llei
58/2003,  Llei  general  tributària,  en  compliment  de  la  STSJ  de  Balears
275/2013.

Antecedents:
PRIMER:

L’Ajuntament d’Inca en sessió acordada  el 25 de juliol de 2008 aprovà
l’Ordenança descrita a continuació:

Article 1. Fonament i naturalesa.

D’acord amb allò que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i específicament els articles 15, 20 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament d’Inca acorda la imposició
i  ordenació d’una taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al  sòl, subsòl  o vol de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o
afectin la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi per les utilitzacions privatives, o els aprofitaments especials
constituïts al sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el
domini  públic  per  prestar  els  serveis  de  subministrament  que  resulten  d’interès  general  o  afecten  a  la
generalitat o una part important del veïnat.

2. L’aprofitament  especial  del  domini  públic  es  produirà  sempre  que  per  a  la  prestació  del  servei  de
subministrament s’hagin d’utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o
vol  de  les  vies  públiques municipals,  independent  de  qui  sigui  la  persona  titular,  encara  que no s’hagi
demanat o obtingut la corresponent llicència, autorització o concessió.

3. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa, depenguin o
estiguin relacionats,  directament o indirectament,  amb l’aprofitament del  vol,  el  sòl  o el  subsòl  de la via
pública o hi estiguin en relació.

4. En particular, es comprenen entre els serveis esmentats als apartats anteriors els subministraments d’aigua,
gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil  i  altres mitjans de comunicació que es presten, totalment o
parcial, a través de xarxes que ocupen el domini públic municipal.

Article 3. Subjectes passius

α) Són subjectes passius en concepte de contribuents  les  empreses o entitats  explotadores de serveis de
subministrament que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una part important del veïnat,
tals  com els  d’abastament  d’aigua,  subministraments  de gas,  electricitat,  telefonia  (fixa  o  mòbil)  i  altres
d’anàlegs, així com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o qualsevol  altra tècnica, independentment del  seu caràcter  públic o privat.  A
aquests  efectes,  s’inclouen  entre  les  empreses  explotadores  dels  esmentats  serveis  les  empreses
distribuïdores i comercialitzadores d’aquests.

β) A l’efecte de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius en concepte de contribuents
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les  empreses  o  entitats  explotadores  a  què  es  refereix  l  ‘apartat  anterior,  tant  si  són  titulars  de  les
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen els subministraments com si, no sent els titulars de les
esmentades xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a aquestes.

χ) També són subjectes passius en concepte de contribuents de la taxa les empreses i entitats públiques o
privades,  que  presten  serveis  o  exploten  una  xarxa  de  comunicació  al  mercat,  conformement  al  que
preveuen els articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

Article 4. Successors i responsables

Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o subsidiàriament, de les obligacions tributàries
dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta ordenança les persones físiques, jurídiques o les entitats
de l  ‘article  35è.apartat  4  de  la Llei  general  tributària  en els  supòsits  que s’hi  estableixen i  la  normativa  de
desenvolupament.

Article 5. Responsabilitats dels subjectes passius

En  el  cas  que  l’aprofitament  especial  comporti  la  destrucció  o  el  deteriorament  del  domini  públic  local,  el
beneficiari,  la  persona o l’entitat  en qüestió està obligat,  independentment del  pagament de la taxa que
escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne
prèviament l’import.

Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa quantitat que el valor dels
béns destruïts o que l’import del deteriorament efectivament produït.
En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els reintegraments anteriors.

Article 6. Servei de telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària.

− La Base imposable estarà constituïda pel valor de la utilització privativa i de l’aprofitament especial del domini
públic local per les operacions corresponents al serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de
telefonia fixa instal·lada a aquest municipi. Per a la seva determinació s’apliquen les següents fórmules de
càlcul:
1. Base imposable:

La base imposable deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de
telefonia mòbil es calcula:
BI= Cmf*Nt + (NH*Cmm)
Sent:
Cmf = consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la participació
de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2008 és de 75,5 euros/any.
Nt = Nombre de telèfons fixos instal·lats al municipi l’any 2006, que és de 8.726.
NH = 90 % del nombre d’habitants empadronats al municipi. El 2007 : (01/01/2007)  eren 28.677.
Cmm = Consum mitjà telefònic i de serveis, estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2008 és de
290 euros/any.

2. Quota bàsica:
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable:
QB = 1.4% s/BI
Quota tributari/operador = CE*QB
Sent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació al mercat, incloent-hi
les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2008 és de 125.652 €.

3. Imputació per operador.
La quota a satisfer per cada operador de telefonia mòbil s’estableix en proporció al coeficient específic
atribuïble a cada operador segons la seva quota de participació en el mercat (CE), extret de l’informe
anual de la Comissió del mercat de telecomunicacions corresponent a l’exercici anterior o en defecte d
‘aquest, el del darrer exercici publicat.
Per determinar el coeficient CE els subjectes passius poden provar davant l’Ajuntament que el coeficient
real  de  participació  ha  estat  diferent  del  publicat  a  l  ‘informe anual  de  la  Comissió  del  mercat  de
telecomunicacions.

− Per a l’exercici  de 2008 la base imposable es determina aplicant a la determinada, d’acord amb el punt
anterior, la proporció entre els dies de vigència de la present Ordenança el 2008 i els dies de l’any natural.

Article 7. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària

− Quan el subjecte passiu és titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, mitjançant
la  qual  es  produeix  el  gaudi  de  l’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  la  base  imposable  està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtenen anualment en el terme
municipal les empreses o entitats assenyalades a l’article 3 d’aquesta Ordenança.

− Quan per al gaudi de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el subjecte passiu hagi utilitzat
xarxes  alienes,  la  base  imposable  de  la  taxa  està  constituïda  per  la  xifra  d’ingressos  bruts  obtinguts
anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar a la persona titular de la xarxa
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per l’ús d’aquesta.

− A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els que,
sent imputables a cada entitat, han estat obtinguts per aquesta com a contraprestació pels serveis prestats
en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària. Només se n’exclouen els ingressos
originats per fets o activitats extraordinàries. 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

− Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que corresponen a
consums dels abonats efectuats al municipi.

− Serveis  prestats  als  consumidors,  necessaris  per  a  la  recepció  del  subministrament  o  servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi  els enllaços a la xarxa, posada en
marxa,  conservació,  modificació,  connexió,  desconnexió  i  substitució  dels  comptadors  o
instal·lacions propietat de l’empresa.

− Lloguers, canons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis
que utilitzen la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.

− Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans utilitzats en
la prestació del subministrament o servei.

− Altres  ingressos  que  es  facturin  pels  serveis  resultants  de  l’activitat  pròpia  de  les  empreses
subministradores.

− No s’inclouen entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els imposts indirectes que graven els serveis
prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixen un ingrés propi de
l’entitat que és subjecte passiu de la taxa.
Així mateix, no s’inclouen entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes pels
serveis de subministrament que s’han d’utilitzar a les instal·lacions que estan inscrites a la secció 1a o 2a del
Registre  administratiu  d’instal·lacions  de producció  d’energia  elèctrica  del  Ministeri  corresponent,  com a
primera matèria necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.

− No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

− Les subvencions d’explotació o de capital que les empreses poden rebre.

− Les  indemnitzacions  exigides  per  danys  i  perjudicis,  llevat  que  siguin  compensació  o
contraprestació per quantitats no cobrades, que s’han d’incloure en els ingressos bruts definits a
l’apartat 3.

− Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga.

− Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.

− Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

− Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3
d’aquesta Ordenança són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la
prestació  de  serveis  o  realització  d’activitats  de  competència  local  i  en  relació  a  ells  les  esmentades
empreses siguin subjectes passius.

− La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.

Article 8. Període impositiu i  pagament de la taxa

a) El  període impositiu coincideix amb l’any natural  llevat dels supòsits d’inici  o cessació en la utilització o
aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos
en els quals és procedent aplicar el prorrateig trimestral, conformement a les següents regles:

1. En els supòsits d’altes per inici d’activitats, s’ha de liquidar la quota corresponent als trimestres que
resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

2. En cas de baixes per cessació d’activitat, s’ha de liquidar la quota que correspon als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina la cessació.
No obstant això, per a l’exercici de 2008 el període impositor inclou des del dia d’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança fins al 31 de desembre de 2008.

b) L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
1. Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar

la llicència corresponent.
2. Quan el  gaudi  de l’aprofitament  especial  a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança no

requereix llicència o autorització , o requerint-la no s’hagués sol·licitat, des del moment en què s’ha
iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte s’entén que ha començat l’aprofitament especial
quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris.

c) Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es prolonguen durant diversos
exercicis, la meritació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural.

Article 9. Règim de declaració i d’ingrés. Serveis de telefonia mòbil
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Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil han de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la quarta part
resultant del que estableix l’article 6 d’aquesta Ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre. Amb efectes
exclusius per a l’exercici de 2008, les empreses citades han de presentar una sola autoliquidació de la quota de tot el
període impositiu, abans del 15 de desembre de 2008. 
Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil han de presentar la seva declaració partint dels paràmetres
establerts en l’article 6 i tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis durant l’any.

Article 10. Règim de declaració i ingrés. Altres serveis

Respecte  dels  serveis  de  subministrament  regulats  en  l’article  7  d’aquesta  Ordenança  s’estableix  el  règim
d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que es farà amb una   periodicitat trimestral, en els
mesos d’abril la referida al primer trimestre; en el mes de juliol,  la referida al segon trimestre; en el mes
d’octubre la referida al tercer trimestre  i en el mes de gener la referida al quart trimestre. Comprendran  tots
els  ingressos  bruts  facturats  en  el  trimestre  natural  a  què es  refereixi.  La  cessació  en  la  prestació  de
qualsevol subministrament o servei d’interès general implica l’obligació de fer constar aquesta circumstància
en l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data d’acabament.

Les autoliquidacions descrites en l’apartat anterior s’han de presentar en l’Ajuntament una per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels
grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 7.3 d’aquesta Ordenança i en els termes
prevists en l’article 24,1,c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Llei reguladora de les Hisendes
Locals)
L’especificació referida al concepte previst en la lletra c de l’article 7, apartat tercer de la present ordenança

fiscal ha d’incloure la identificació de l’empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’han
facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos que declaren els subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat

article 7.3 no pot ser  inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura , instal·lats en aquest municipi.

Les empreses que utilitzen xarxes alienes han d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes a fi de
justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 7.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació
s’ha d’acompanyar amb la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.

S’expedirà  un document d’ingrés per a la persona interessada, que li permetrà satisfer la quota als llocs i amb els
terminis  que s’ indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts es deriva una liquidació de
quota inferior a 6 euros s’acumula a la següent.

La presentació de les autoliquidacions desprès del termini fixat en el punt 1 d’aquesta article suposa l’exigència
dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.

L’empresa “Telefónica de España, SAU”, a la qual va cedir “Telefónica, SA” els diferents títols habilitadors relatius
a serveis de telecomunicacions bàsics a Espanya, no ha de satisfer la taxa perquè el seu import queda
englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del Grup Telefónica estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta
Ordenança.

Article 11.Convenis de col·laboració

L’Administració tributària municipal podrà subscriure convenis de col·laboració amb els subjectes passius de la taxa
amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquestes taxes, o les
normes de gestió , liquidació  i recaptació d’aquesta Ordenança , de conformitat amb la legislació vigent.

Article 12. Infraccions i sancions

a) La falta d’ingrés del deute tributari que resulta de la incorrecta o de la no presentació de  l’autoliquidació de la
taxa dins els terminis establerts en aquesta Ordenança constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’article esmentat.

b) La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació
d’aquesta taxa es tipifiquen i sancionen d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i l’Ordenança
fiscal general d’aquest Ajuntament.

c) La falta de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es
pugui practicar la liquidació d’aquestes taxes constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 192 de la
Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’article esmentat.

Disposició addicional 1a. Actualització dels paràmetres de l’article 6

Les ordenances fiscals dels exercicis futurs poden modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt si escau.
Si no es modifica la present Ordenança continuen sent d’aplicació els paràmetres establerts per a l’exercici 2008.

Disposició addicional 2a. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i
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altres normes de desenvolupament, i aquelles en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són
automàticament modificats o substituïts quan es produeixi la modificació dels preceptes legals i  reglamentaris dels
quals provenen. 

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la corporació en sessió celebrada  el 25 de juliol de
2008, regeix des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i es manté vigent fins que no
es modifiqui o derogui expressament. No obstant això, els preceptes continguts a l’article 7 entraran en vigor a partir de
l’1 de gener de 2009 i es mantindrà fins aleshores el que regula l’Ordenança reguladora de les taxes per a la utilització
privativa  o aprofitament  especial  del  subsòl,  sòl  i  volada de la  via  pública  o dels  terrenys d’ús públic  municipals
(publicada en el BOIB núm. 193/2007).

2n.-  El  referit  acord d’imposició i  ordenació de l’ordenança fiscal  descrita   es publicarà en el  Butlletí  Oficial  de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’aplicarà a partir del termini que marca la Disposició Final de la referida
Ordenança.

3r.- Contra el present acord definitiu d’imposició i ordenació  del tribut referit, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins
el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.”

SEGONA:

Després  d'una  gran  conflictivitat  doctrinal,  jurisprudencial  s'han  emesos
resolucions  favorables  i  contraries,   fins  que  es  dicta  la  Sentència  de  TJU
Europea de 12/7/2012, que serveix de fonament a tota la jurisprudència que es
dicta en posterioritat, i que  podem concretar en la Sentència núm. 275 de 26
de març de 2013 del TSJIlles Balears, que entre altres afirma:
El Tribunal  de Justicia  de la  Unión Europea dictó  sentencia  el  12  de julio  de 2012
apreciando que la Ordenanza sujeta a consideración en aquel recurso (de redacción
similar  a que aquí  nos ocupa), era nula de pleno derecho por vulnerar la normativa
comunitaria, poniendo de manifiesto que el art. 13 de la Directiva "debe interpretarse en
el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a
los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos,  los utilizan para prestar
servicios de telefonía móvil".

Por lo tanto, la cuestión radica únicamente en determinar si la posibilidad que tienen los
Estados miembros de gravar con un canon los «derechos de instalación de recursos en una
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma» en virtud del citado artículo
13 permite la aplicación de cánones como los del procedimiento principal, en tanto en cuanto se
aplican a los operadores que, sin ser propietarios de esos recursos, los utilizan para la prestación
de servicios de telefonía móvil explotando así ese dominio público.

33. De ello se desprende que únicamente puede ser deudor del canon por derechos de
instalación de recursos contemplado en el artículo 13 de la Directiva autorización el titular de
dichos derechos, que es asimismo el propietario de los recursos instalados en la propiedad pública
o privada de que se trate, o por encima o por debajo de ella.

Sus efectos son erga omnes y todo aplicador de la norma interpretada debe entenderla
desde el criterio emitido por el TJUE, por lo que se erige en auténtica interpretación con fuerza
obligatoria desde que la norma --en el caso de autos, la Directiva autorización-- entró en vigor.
Todo  lo  cual  no  es  ni  más  ni  menos  que  expresión  del  principio  de  primacía  del  Derecho
comunitario sobre el ordenamiento interno. 
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PART RESOLUTÒRIA:
De  conformitat  amb  la  sentència  del  TSJ  ILLES  BALEARS  (275/2013)que
afirma:  “DECLARAMOS disconforme con el ordenamiento jurídico y nulos sus
artículos 2 (hecho imponible en lo que afecta a la telefonia móvil)), 3 (sujetos
pasivos,  en  lo  que  afecta  a  la  telefonia  móvil), 6 (base imponible y cuota
tributaria), 9 (régimen de declaración y de ingreso) en cuanto incluye dentro del
hecho imponible de la tasa la utilización de antenas, instalaciones o redes que
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, por parte de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil
que no sean titulares de aquellos elementos, a las que igualmente define como
sujetos pasivos y establece la cuantificación y régimen de ingreso de la tasa
para los mismos”  i del procediment regulat en l'article 217 de la Llei general
tributària (llei 58/2003), cal donar-li compliment resultant la següent Ordenança
fiscal:

Art.1(sense modificació)

Article 1. Fonament i naturalesa

D’acord amb allò que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i específicament els articles 15, 20 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament d’Inca acorda la imposició
i  ordenació d’una taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al  sòl, subsòl  o vol de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o
afectin la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Art 2(eliminació a la referència de telefonia mòbil):
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi per les utilitzacions privatives, o els aprofitaments especials constituïts al
sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar
els serveis de subministrament que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o una part important del veïnat.

L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament
s’hagin d’utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals,  independent de qui  sigui  la  persona titular,  encara que no s’hagi  demanat o obtingut  la  corresponent
llicència, autorització o concessió.

Es consideren prestats dins el  terme municipal  tots els serveis que, per la  seva naturalesa, depenguin o estiguin
relacionats, directament o indirectament, amb l’aprofitament del vol, el sòl o el subsòl de la via pública o hi estiguin en
relació.
En particular,  es  comprenen entre  els serveis  esmentats als  apartats anteriors  els subministraments  d’aigua,  gas,
electricitat, telefonia fixa,  altres mitjans de comunicació que es presten, totalment o parcial, a través de xarxes que
ocupen el domini públic municipal.

Article 3. Subjectes passius

.Són  subjectes  passius  en  concepte  de  contribuents  les  empreses  o  entitats  explotadores  de  serveis  de
subministrament que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una part important del veïnat,
tals com els d’abastament d’aigua, subministraments de gas, electricitat, telefonia fixa  i altres d’anàlegs, així
com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió
per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.  A aquests efectes,
s’inclouen  entre  les  empreses  explotadores  dels  esmentats  serveis  les  empreses  distribuïdores  i
comercialitzadores d’aquests.

Article 4. Successors i responsables.

Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o subsidiàriament, de les obligacions tributàries
dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta ordenança les persones físiques, jurídiques o les entitats
de l  ‘article  35è.apartat  4  de  la Llei  general  tributària  en els  supòsits  que s’hi  estableixen i  la  normativa  de
desenvolupament.

Article 5. Responsabilitats dels subjectes passius
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En  el  cas  que  l’aprofitament  especial  comporti  la  destrucció  o  el  deteriorament  del  domini  públic  local,  el
beneficiari,  la  persona o l’entitat  en qüestió està obligat,  independentment del  pagament de la taxa que
escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne
prèviament l’import.

Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa quantitat que el valor dels
béns destruïts o que l’import del deteriorament efectivament produït.
En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els reintegraments anteriors.

Article 6. sense  contingut

Article 7. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària

1.Quan el subjecte passiu és titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, mitjançant la qual
es produeix el gaudi de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtenen anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades a l’article 3 d’aquesta Ordenança.

2.Quan per al gaudi de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes
alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme
municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar a la persona titular de la xarxa per l’ús d’aquesta.
3.A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els que, sent
imputables a cada entitat, han estat obtinguts per aquesta com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària. Només se n’exclouen els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries. 

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

− Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que corresponen a
consums dels abonats efectuats al municipi.

− Serveis  prestats  als  consumidors,  necessaris  per  a  la  recepció  del  subministrament  o  servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi  els enllaços a la xarxa, posada en
marxa,  conservació,  modificació,  connexió,  desconnexió  i  substitució  dels  comptadors  o
instal·lacions propietat de l’empresa.

− Lloguers, canons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis
que utilitzen la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.

− Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans utilitzats en
la prestació del subministrament o servei.

− Altres  ingressos  que  es  facturin  pels  serveis  resultants  de  l’activitat  pròpia  de  les  empreses
subministradores.

4.No s’inclouen entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els imposts indirectes que graven els serveis prestats ni
les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixen un ingrés propi  de l’entitat  que és
subjecte passiu de la taxa.

Així mateix, no s’inclouen entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes pels
serveis de subministrament que s’han d’utilitzar a les instal·lacions que estan inscrites a la secció 1a o 2a del
Registre  administratiu  d’instal·lacions  de producció  d’energia  elèctrica  del  Ministeri  corresponent,  com a
primera matèria necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.

5.No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

− Les subvencions d’explotació o de capital que les empreses poden rebre.

− Les  indemnitzacions  exigides  per  danys  i  perjudicis,  llevat  que  siguin  compensació  o
contraprestació per quantitats no cobrades, que s’han d’incloure en els ingressos bruts definits a
l’apartat 3.

− Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga.

− Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.

− Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

−
.6.Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta
Ordenança són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis
o realització d’activitats de competència local i en relació a ells les esmentades empreses siguin subjectes passius.
7.La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.

Article 8. Període impositiu i  pagament de la taxa

1.El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessació en la utilització o aprofitament
especial  del domini  públic local  necessari  per a la  prestació del subministrament o servei,  casos en els quals és
procedent aplicar el prorrateig trimestral, conformement a les següents regles:
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1. En els supòsits d’altes per inici d’activitats, s’ha de liquidar la quota corresponent als trimestres que
resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

2. En cas de baixes per cessació d’activitat, s’ha de liquidar la quota que correspon als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina la cessació.
No obstant això, per a l’exercici de 2008 el període impositor inclou des del dia d’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança fins al 31 de desembre de 2008.

2.L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
3. Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar

la llicència corresponent.
4. Quan el  gaudi  de l’aprofitament  especial  a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança no

requereix llicència o autorització , o requerint-la no s’hagués sol.licitat, des del moment en què s’ha
iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte s’entén que ha començat l’aprofitament especial
quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris.

3.Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es prolonguen durant diversos exercicis,
la meritació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural.

Art.9 (sense contingut)

Article 10. Règim de declaració i ingrés. Altres serveis

Respecte  dels  serveis  de  subministrament  regulats  en  l’article  7  d’aquesta  Ordenança  s’estableix  el  règim
d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que es farà amb una   periodicitat trimestral, en els
mesos d’abril la referida al primer trimestre; en el mes de juliol,  la referida al segon trimestre; en el mes
d’octubre la referida al tercer trimestre  i en el mes de gener la referida al quart trimestre. Comprendran  tots
els  ingressos  bruts  facturats  en  el  trimestre  natural  a  què es  refereixi.  La  cessació  en  la  prestació  de
qualsevol subministrament o servei d’interès general implica l’obligació de fer constar aquesta circumstància
en l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data d’acabament.

Les autoliquidacions descrites en l’apartat anterior s’han de presentar en l’Ajuntament una per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels
grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 7.3 d’aquesta Ordenança i en els termes
prevists en l’article 24,1,c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Llei reguladora de les Hisendes
Locals)
L’especificació referida al concepte previst en la lletra c de l’article 7, apartat tercer de la present ordenança

fiscal ha d’incloure la identificació de l’empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’han
facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos que declaren els subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmenat

article 7.3 no pot ser  inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura , instal·lats en aquest municipi.

Les empreses que utilitzen xarxes alienes han d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes a fi de
justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 7.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació
s’ha d’acompanyar amb la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.

S’expedirà  un document d’ingrés per a la persona interessada, que li permetrà satisfer la quota als llocs i amb els
terminis  que s’ indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts es deriva una liquidació de
quota inferior a 6 euros s’acumula a la següent.

La presentació de les autoliquidacions desprès del termini fixat en el punt 1 d’aquesta article suposa l’exigència
dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.

L’empresa “Telefónica de España, SAU”, a la qual va cedir “Telefónica, SA” els diferents títols habilitadors relatius
a serveis de telecomunicacions bàsics a Espanya, no ha de satisfer la taxa perquè el seu import queda
englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del Grup Telefónica estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta
Ordenança.

Article 11.Convenis de col·laboració

L’Administració tributària municipal podrà subscriure convenis de col.laboració amb els subjectes passius de la taxa
amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquestes taxes, o les
normes de gestió , liquidació  i recaptació d’aquesta Ordenança , de conformitat amb la legislació vigent.

Article 12. Infraccions i sancions

d) La falta d’ingrés del deute tributari que resulta de la incorrecta o de la no presentació de  l’autoliquidació de la
taxa dins els terminis establerts en aquesta Ordenança constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’article esmentat.

e) La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació
d’aquesta taxa es tipifiquen i sancionen d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i l’Ordenança
fiscal general d’aquest Ajuntament.

f) La falta de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es
pugui practicar la liquidació d’aquestes taxes constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 192 de la
Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’article esmentat.”
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Aquest  és  l’informe  proposta  que  s’emet,  no  obstant  això  l’Ajuntament  ple
acordarà el que cregui oportú als interessos municipals.”

Intervé el Sr. Aguilar. Explica que, simplement, com s'ha informat a la Comissió
informativa  d'Hisenda,  es  tracta  de  l'anul·lació  parcial  de  l'Ordenança  fiscal
d'aprofitament de domini públic, que ve motivada per una sentència del Tribunal
de Justícia europeu de 12 de juliol del 2012, que dóna lloc a la sentència 275,
de 26 de març de 2013, del Tribunal Superior de les Illes Balears, a la qual es
declara la part resolutòria que declara nuls els articles 2, fet imposable, al qual
afecta  la  telefonia  mòbil;  article  3,  subjectes  passius,  és  el  que  afecta  la
telefonia mòbil; article 6, base imposable, quota tributària; i l'article 9, règim de
declaració  i  d'ingrés.  Exposa que s’inclou dins del  fet  imposable de la  taxa
l'autorització d'antena, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques municipals, per part d'empreses portadores
de serveis de telefonia mòbil  que no siguin titulars d'aquells elements a les
quals igualment defineix com a subjecte passiu,  i  estableix la quantificació i
règim d'ingrés de la taxa per a aquests. Conclou que simplement es tracta de
modificar l'Ordenança en compliment d'una sentència del Tribunal Superior de
les Illes Balears.

Intervé el Sr. Moreno. Explica que, com molt bé ha dit el Sr. Regidor d’Hisenda,
estan davant l’anul·lació parcial de l’Ordenança fiscal d’aprofitament de domini
públic,  sobretot  quant  a  empreses  de  subministrament.  Exposa  que
majoritàriament s’adreça a les empreses de telefonia mòbil que, evidentment,
varen  recórrer  l’Ordenança,  no  només  les  d’Inca  sinó  a  tots  els  municipis.
Recorda que l’any 2008 va venir recomanat per la FEMP que tots els municipis
podrien cobrar la dita taxa en aquests tipus d’empresa. Comenta que el seu
grup, davant aquesta proposta, i  sobretot l’informe tècnic que se’ls presenta
avui en el Ple, considera que òbviament hi ha d’haver un compliment per part
de l’Ajuntament de la sentència que primer va dictar el Tribunal de Justícia de la
Unió europea dia 12 de juliol de l’any 2012 i posteriorment enguany, fa gairebé
2 mesos, la del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Manifesta que
el seu grup entén que s’ha d’acatar i complir dita sentència, però opina que és
en  aquest  lloc,  al  Ple  municipal,  a  on  han  de  manifestar  que  sempre  els
ajuntaments  són  els  perjudicats  de  totes  aquestes  sentències,  de  totes  les
accions de les multinacionals, que evidentment van defensar els seus drets, els
seus  beneficis.  Això  no  obstant,  opinen  que  la  referida  taxa,  almanco
moralment, s’hauria de cobrar a aquestes empreses, que els ajuntaments i els
municipis  haurien de tenir  els  ingressos de les esmentades companyies de
telefonia, multinacionals que evidentment fan un negoci en els seus municipis, i
que tots  els pobles i  la ciutadania en general  haurien de treure un benefici
d’interès general que reinvertís a les arques municipals de tots els ajuntaments,
i en especial a l’Ajuntament d’inca. Per tot plegat, comenta que el seu grup –ja
que no hi pot votar en contra perquè s’ha d’acatar– hi votarà abstenció, com a
manera de protesta, perquè considera que els ajuntaments sí que haurien de
tenir  dret  a  cobrar  d’aquestes  multinacionals  i  que els  referits  diners  fossin
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revertits a l’interès general de l’Ajuntament.
 
Intervé el Sr. García. Explica que els dos punts que s’estan tractant, l’anterior i
aquest, són una demostració clara de com s’actua o s’ha d’actuar, o com no
s’ha d’actuar. Assenyala que a l’anterior es parlava de persones en una situació
de necessitat, de desnonament, i que l’Ajuntament s’ha d’espavilar i modificar
la seva Ordenança de l’impost de plusvàlues. En el punt següent tenen unes
grans empreses que amb una legislació favorable, que fan aplicar els jutges
amb les seves sentències, aconsegueixen no haver de pagar. Considera que
alguna  cosa  no  funciona.  Indica  que  no  està  en  mans  de  l’Ajuntament
lògicament  arreglar-les  totes,  però  una  sí  que  s’ha  matisat,  encara  que  la
postura del grup d’Independents és molt clara en el sentit de l’increment. Això
no obstant,  expressa  que es  troben  en dues situacions  amb una resolució
bastant diferent i que la solució és fàcil, perquè els jutges i tribunals l’únic que
fan és aplicar la Llei. Si algú la modifica, comenta que els jutges no l’aplicaran.
Aleshores no és el grup d’Independents el qui està en disposició de modificar
lleis, sinó que hi ha grups en l’àmbit espanyol, de Comunitat i d’Europa que
poden fer-ho, i  dictar les lleis en un sentit  que no hagin d’existir  i  no hagin
simplement d’exterioritzar una queixa quant a allò que està passant. Manifesta
que s’ha de cercar la solució i que aquesta és modificar la Llei. Afirma que el
jutge no s’inventa res, ni el Tribunal; comenta que aquest aplica la Llei que s’ha
fet perquè grans empreses surtin afavorides en les qüestions esmentades. Així
doncs, allò que demanen als grups majoritaris és que hi posin remei i que això
no quedi en una queixa, que duguin a la instància que correspon la modificació
de  dites  lleis,  i  així  els  ajuntaments  no  s’hauran  de  queixar  de  falta  de
finançament, ni falta de qüestions d’aquest tipus. Comenta que no es pot donar
la  culpa al  Tribunal,  perquè allò  que fa  és aplicar  la  llei  en vigor.  Per  tant,
lògicament ara la sentència se suposa que, si ha arribat a la instància superior,
no és més apel·lable, no és més revisable, s’ha de complir. Però, la llei es pot
modificar i, si es modifica, les referides empreses hauran de pagar. Conclou
dient que votaran abstenció perquè no comparteixen aquest criteri,  però vol
aclarir  que  no poden  votar  en  contra  de  fer  complir  una sentència  que  se
suposa que és ferma i que no poden revocar.

Intervé el Sr. Caballero. Expressa que entenen que l’equip de govern hagi de
dur avui a Ple una modificació de l’Ordenança en compliment d’una sentència,
en virtut d’una providència del Tribunal Europeu. Comprenen que a l’equip de
govern no li queda més remei fer-ho, però des del PSM-Iniciativa Verds, com
han fet els altres grups, també volen manifestar el seu rebuig a dita sentència;
és veritat que les lleis són les que són, però els tribunals també. En part també
tenen un caire interpretatiu, però evidentment les lleis són les que són i les fan
els parlaments, és obvi. Manifesta que volen destacar que en el cas d’Inca –és
una sentència que afecta tots els municipis de la Unió Europea, no només de
l’Estat espanyol– suposarà que es deixarà d’ingressar al voltant de 250.000 €,
quantitat amb què es pot dur endavant una bona part del Teatre Principal, per
exemple. Assenyala que no és poca cosa aquesta ordenança fiscal i aquest
gravamen, que es feia sobre unes companyies que evidentment no són petites
empreses  ni  empreses  familiars,  ni  autònoms  ni  res  semblant,  sinó  grans
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multinacionals que tenen també gran capacitat d’influència, i més a instàncies
europees. Indica que aquesta vegada en el que era una batalla de David contra
Goliat  aquesta  vegada  ha  guanyat  Goliat  de  pallissa,  i  només  els  queda
lamentar-ho. Entenen que l’equip de govern hagi presentat aquesta proposta
perquè no els ha quedat més remei,  però ells amb la seva abstenció volen
significar que no estan d’acord amb la sentència, ni amb la manera de fer les
coses, ni amb les polítiques que han conduït que la sentència sigui aquesta, ni
evidentment amb la proposta de l’equip de govern.

Intervé el Sr. Aguilar. Informa que simplement vol subscriure les paraules de
tots els grups polítics. Explica que és el primer que està totalment en contra
d'haver  d'aplicar  aquesta  sentència.  Comenta  que  més  li  agradaria  poder
recaptar aquests diners i més a una multinacional, però que la sentència és
aquesta. Lamenta que no poden fer una altra cosa que acatar-la.

Conclou  dient  que  esperen  que  a  través  de  la  FEMP –ja  se’ls  ha  fet  la
recomanació– es canviï la normativa perquè es pugui cobrar i que intentaran
pressionar  on calgui  perquè es modifiqui  la  legislació.  Recalca que vol  que
quedi ben clar.

Per la Presidència se sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per a l’anul·lació parcial de l’Ordenança fiscal de l’aprofitament del
domini  públic  local  d’empreses  subministradores  de  serveis  de  caràcter
general, que s’aprova amb el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup
municipal del Partit Popular i deu (10) vots d’abstenció dels grups municipals
del PSIB-PSOE, el PSM-Iniciativa Verds i els Independents d’Inca.

El  Sr.  Batle  comenta  que només vol  fer  un  aclariment  abans de passar  al
següent punt. No es vol estendre perquè s’ha de complir dita sentència, però
vol manifestar que –ho ha deixar molt clar el Sr. Aguilar– comparteixen el forn,
però que ells són els qui governen i han de prendre decisions.

5.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME  PER
MODIFICAR  LES  CONCESSIONS  DEL  MERCAT  COBERT,
APARCAMENT I DEL SUPERMERCAT

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per
modificar les concessions del Mercat Cobert, l'aparcament i del supermercat,
de data 27 de maig de 2013, i que transcrit textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME

L’entitat Mercat d’Inca SL presenta document subscrit en data 2 de març de
2012 amb l’entitat Mercadona SA en el qual, després de l’experiència adquirida
i per a una major operativa en el compliment de les obligacions de manteniment
i neteja de les instal·lacions, sol·licita de l’Ajuntament autorització per prescindir
de les comunitats i subcomunitats previstes en el plec de condicions, a canvi
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d’un acord entre les dues empreses on es pacten i distribueixen les obligacions
del plec.

Al darrer paràgraf de la condició quarta del document es manifesta que Mercat
d’Inca SL assumirà la seva quota de participació sense repercutir cap cost a
l’Ajuntament.  Demanats  aclariments  sobre  aquesta  qüestió,  respecte  a  les
despeses a suportar per l’Ajuntament i els titulars de concessions de la planta
quarta d’aparcaments, i sobre el fet que, si no existeixen les comunitats, no hi
haurà òrgans de control i decisió sobre les despeses, en data 21 de maig de
2013, registre d’entrada núm. 5.223, Mercat d’Inca SL presenta un nou escrit en
el qual manifesta que, si Mercat d’Inca SL decidís exigir als concessionaris la
participació a les despeses de manteniment, reparació i neteja de l’aparcament,
talment com estableix plec, haurà de constituir-se la comunitat, però sense que
es pugui exigir la participació en les despeses anteriors a la constitució de la
comunitat. 

És a dir, fins que no es constitueixi la comunitat no es podrà exigir cap despesa
als usuaris de la planta quarta i, arribat aquest cas, no es podrà demanar el
cobrament amb efectes retroactius.

A la  vista  d’aquests  aclariments,  no  s’observa  inconvenient  respecte  a  la
proposta, sempre que es compleixi amb les obligacions previstes en el plec i no
s’alterin  els  drets  i  obligacions  de  l’Ajuntament  i  els  concessionaris
d’aparcaments. 

En  conseqüència,  reunida  la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme  a  la  seva
sessió de dia 27 de maig de 2013 acorda elevar  a la  consideració del  Ple
Municipal les següents PROPOSTES D’ACORD:

1r. Aprovar els acords subscrits entre l’empresa Mercat d’Inca SL i l’empresa
Mercadona SA, concessionàries en el Mercat Cobert d’Inca, i continguts en el
document subscrit per les parts el 2 de març de 2012, presentat en el registre
general d’aquest Ajuntament en data 20 de març de 2012, núm. 3.579, amb les
següents condicions:

a. S’accepten aquests acords com a règim intern de les dues concessionàries
per  al  compliment  de  les  obligacions  previstes  en  els  respectius  plecs  de
condicions, i se les relleva de la constitució de comunitats i subcomunitats. 

b. No seran vàlids els dits acords quan menyscabin les obligacions d’aquestes
concessionàries enfront a l’Ajuntament, ni quan alterin els drets i obligacions de
l’Ajuntament i dels titulars de concessions d’aparcament.

c.  Quan la  concessionària  Mercat  d’Inca SL vulgui  cobrar  les  despeses de
comunitat  als  aparcaments  de  la  quarta  planta,  haurà  de  constituir-se  la
corresponent comunitat amb les funcions que li atribueix el plec de condicions.
Mercat d’Inca SL no podrà exigir ni a l’Ajuntament ni als titulars de concessions
sobre aparcaments les despeses de comunitat satisfetes i originades abans de
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la  data de constitució  de la  comunitat,  al  cobrament  de les quals renuncia,
qualsevol quin sigui el temps que transcorri fins que Mercat d’Inca SL decideixi
constituir-la.

d. En cas d’incompliment de les obligacions previstes en el plec l’Ajuntament
exigirà responsabilitats a l’empresa que correspongui en atenció a allò establert
pel respectiu plec de condicions. 

2n. Facultar el Sr. Batle president per la signatura dels documents que siguin
precisos. 

3r. Comunicar aquests acords a les empreses concessionàries.”

Intervé el Sr. Jerez. Explica que, com ja varen explicar el passat dilluns a la
Comissió d'Urbanisme, avui  duen a aprovació aquest  dictamen. Simplement
Mercat Inca SL i Mercadona SA presenten en data 21 de maig de 2013 unes
propostes pel tema de la funcionalitat ordinària del dia a dia de les referides
concessions.  Exposa  que  amb  el  Dictamen  tenen  clar  que  salvaguarden  i
compleixen les obligacions del plec de condicions, i no hi veu més complicació,
i així com els ho demanaren duen avui a aprovació aquestes modificacions.

El  Sr.  Moreno  manifesta  que,  quant  al  present  punt,  el  grup  municipal  del
PSIB-PSOE volia fer tota una sèrie d'indicacions:

Respecte  al  primer  punt,  vol  deixar  ben  clar  que  no  han  estat  en  les
negociacions entre la concessió i l'Ajuntament. Comenta que sí que és cert que
han  vist  diferents  registres  d'entrada  per  part  de  les  dues  empreses
concessionàries, com són Mercat Inca SL, que explota el mercat i l'aparcament,
i  Mercadona SA, que explota la concessió del supermercat. Entenen i és la
seva opinió –per dita raó volen fer la pregunta a l'equip de govern– que més
que modificar les concessions s'està modificant el propi plec de condicions de
les concessions d'aquests espais públics.  A la vegada entenen que el propi
Ajuntament està dient o és conscient que s'ha estat incomplint fins ara el plec
de condicions que es va aprovar en aquest mateix Ple.

El tercer punt és que l'acord entre les dues concessionàries es va firmar el dia
2 de març de l'any 2012. Volen saber per què ja que ha passat més d'un any i
no s'ha duit aquest punt abans al Ple i, com ha dit en el punt anterior, s'ha estat
autoritzant  l'incompliment  del  plec  de  condicions,  sobretot  en  matèria  de
creació d'aquestes comunitats i subcomunitats que en el plec de condicions es
fixava que s'havien de crear.

El  quart  és que entenen –ja  ho han dit  a molts  plens– que a les diferents
concessions  de  serveis  públics  d'aquest  ajuntament  no  se'ls  exigeix  el
compliment  dels  propis  plecs  de  condicions  i  creuen  que  aquí  hi  ha  un
incompliment  que,  des  de  la  posada  en  marxa  des  de  l'aprovació  de  les
referides  concessions,  no  s'ha  exigit  per  part  de  l'equip  de  govern  de
l'Ajuntament d'Inca. Volen manifestar novament que a les diferents concessions
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que duen servei municipal d'aquest ajuntament no se'ls demana el compliment
de tot el plec de condicions, i ara estan veient aquí que les dues concessions
no l'han estat complint, com ha dit abans un plec aprovat per aquest ple. Volen
saber  per  quin  motiu  no  s'ha  exigit  la  constitució  de  la  comunitat  i  de  la
subcomunitat  com especifica el  plec de condicions vigent fins avui.  Conclou
que aquests són els seus dubtes i que esperaran al segon torn per continuar
amb la seva exposició.

El Sr. García vol ser més simplista i més concret. Primer li agradaria veure el
registre municipal de places de pàrquing a què fa referència el dit aparcament,
qui són els seus titulars, etcètera. Evidentment subscriuen que s'ha incomplit el
plec de condicions, perquè, si es va adjudicar fa vuit anys, són vuit anys que
s'ha incomplit. En segon lloc, no entenen la mecànica d'aquest acord a on diu
que  no  els  exigiran  les  places  d'aparcament...  Si  no  van  equivocats,
l'Ajuntament és titular de la planta quarta,  i  un cotxe que entra per la porta
d'entrada pot aparcar amb total llibertat a la planta quarta, i paga l'entrada i la
sortida; és a dir, paga la tarifa i aparca a la planta quarta, ho cobra qui no ho ha
de cobrar, Mercat Inca SL, que no és titular de la planta quarta, sinó que ho és
l'Ajuntament.  Exposa  que  l'Ajuntament  per  l'esmentat  ús  de  la  seva  planta
quarta no cobra ni  un sol euro. No sap si  algú l'escolta o no, però demana
respostes a aquesta pregunta perquè poden ser interpretacions errònies per
part seva; ara bé, entenen que la concessionària cobra encara que un cotxe
aparqui a la planta propietat de l'Ajuntament, i d'això no els consta que hi hagi
cap  conveni  signat;  no  sap  si  li  volen  anar  interrompent  i  contestant  i  li
contestaran després. Per tant,  ja acaba per esperar les seves respostes. Li
pareix que, a part d'altres circumstàncies manifestades pel PSOE, el fet que el
concessionari  utilitzi  sense  res  a  canvi  la  planta  quarta  propietat  de
l'Ajuntament  cobrant  a  qualsevol  usuari  que  hi  vagi  a  aparcar  invalida  el
contingut del conveni, a banda de les altres qüestions. Així doncs, han d'aclarir
amb quin títol s'empra pel concessionari la planta quarta. Comenta que després
afirmacions  que  no  els  exigirà  despeses  generals,  etcètera,  ja  no  seran
interpretables,  si  és  com  ells  diuen  com  un  obsequi,  com  un  regal  a
l'Ajuntament, sinó que en tot cas serà com una contraprestació al  fet que li
cedeixen l'ús  de  la  planta  quarta.  Així,  demanen  que els  expliquin  aquesta
qüestió per després avaluar el resultat definitiu del conveni. Creu que, si és el
que ells diuen, el millor que poden fer és retirar aquesta proposta i estudiar-la
amb profunditat.

El Sr. Caballero per no allargar gaire la seva intervenció diu que comparteixen
els  dubtes  expressats  tant  pel  grup  socialista  com  pel  grup  independent,
esperen que en el segon torn se'ls aclareixin. No entenen tampoc per aprovar
dit  conveni  quan  ha  transcorregut  més  d'un  any  des  que  es  va  sol·licitar.
Assenyala que hi ha hagut altres temes que s'han debatut més a comissions
d'Urbanisme. Comenta que sembla que hi ha una certa urgència en el referit
assumpte, però creu que durant el temps que fa que rodolen els escrits per dins
l'Ajuntament  –més  d'un  any–  en  podrien  haver  anat  parlant.  Afirma  que
evidentment  els  preocupen  els  incompliments  del  plecs  de  condicions,  no
només en aquest cas sinó en la majoria dels casos per no dir tots, per no ser
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exagerat, però en moltíssimes de les concessions els plecs no es compleixen
escrupolosament.  Expressa  que  en  un  assumpte  com el  dels  aparcaments
demanarien que se seguís amb rigor i amb escrupolositat allò que marquen els
plecs  de condicions,  i  evidentment  que  des d'aquesta  sala  es  defensin  els
interessos municipals.

El Sr. Jerez manifesta que, respecte a l'experiència d'aquests anys que estan
oberts i per tema d'operativa, tant una concessió com l'altra, el que sí tenen clar
és que no poden tenir queixa del manteniment ni de l'operativitat de l'edifici, ni
del  servei  que estan donant.  Per  tant,  el  que se'ls  presenta en un moment
donat és un tema de modificació; creu que no substancial, perquè en definitiva
allò que els interessa és que el servei se segueixi prestant com pertoca. A més,
ho expliquen molt bé el Dictamen i els escrits, que defineixen molt bé el tant per
cent  i  les  obligacions  de  cada  un.  Creu  que  són  dues  concessions  que
conviuen en un mateix edifici i torna a reiterar que per un tema d'operativitat és
el  que avui  els  presenten,  no  veu un altre  transfons a aquest  dictamen.  A
l'acord firmat que li demanen, com deu haver llegit al Dictamen, s'explica aquí
que  es  varen  demanar  aclariments  sobre  la  qüestió,  sobretot  bàsicament
respecte de la despesa suportada per l'Ajuntament, i és cert que dit aclariment
arriba casi un any després, i és quan decideixen dur aquest tema. Reitera que
l'objectiu del Dictamen d'avui després d'aquesta experiència d'anys és millorar
la funcionalitat de l'edifici; creu que cap dels que estan aquí tenen queixa de la
seva obertura, de la neteja i de l'estat de conservació.

Quant al que demana el Sr. García sobre el conveni de la quarta planta, té tota
la raó que no tenen cap conveni subscrit en paper, però sí que li ha de dir que
en el transcurs d'aquests anys ha estat objecte de debat per part de l'equip de
govern la concessionària, el que és la quarta planta. Informa que ells els han
transmès per activa i per passiva que l'únic moment o l'únic dia de la setmana
realment és el dijous, dies de mercat, durant tres hores, i sí que li ha de dir que
és cert de manera verbal que s'han duit accions diverses que els han demanat
l'Associació de Comerciants i que han mitjançat amb ells per realitzar-les, com
el 50 % en horari nocturn per afavorir que la gent pugui venir als cellers i sortir
de copes per la ciutat; una campanya que no es va fer gaire en descomptes
que hi havia cap als comerciants que treien tiquets per donar als seus clients.
Aquestes són les accions que s'han pres, comenta que té raó que no hi ha res
firmat ni en paper, però sí que és cert que en el dia a dia en les negociacions
amb les dues concessionàries allò que han duit endavant moltes vegades són
les demandes de l'Associació de Comerciants. Per tant, reitera que creu que
són dues empreses, bàsicament Mercat d'Inca, que és la que s'encarrega més
del pàrquing que en qüestió d'aquesta concessió. Considera que cap dels que
estan aquí han de tenir res a dir de com s'està duent la concessió.

El  Sr.  Moreno,  en  primer  lloc,  vol  dir  que  estan  totalment  d'acord  amb  la
intervenció  del  Sr.  García  respecte  a  la  quarta  planta  i  la  seva  titularitat.
Recorda que fa molts d'anys se'n va parlar al Ple. Comenta que allò que el grup
municipal  socialista  vol  dir  a  la  segona intervenció  és  que,  després de  les
manifestacions del Sr. Jerez, encara no els queda clar si tenen un acord amb
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les diferents concessions, tant amb Mercat d'Inca SL i com amb Mercadona,
demana que ho digui públicament, que tenen un acord per a la quarta planta. Si
existeix l'acord, els sol·liciten que en signin un per regularitzar aquesta situació.
Això és el que li volen demanar, a la seva intervenció el Sr. Jerez ha dit que
parcialment, a vegades, per temes de l'Associació de Comerciants, intervenen.
Però, aquí han de deixar molt clar que la titularitat de la quarta planta és de
l'Ajuntament d'Inca, i el Sr. García ha demanat el llistat de quants aparcaments
tenen  venuts  o  llogats,  i  encara  no  ho  tenen  clar,  malgrat  que  sí  que
l'Ajuntament  d'Inca  és  propietari  i  òbviament  ha  de  participar  d'aquestes
comunitats  o  subcomunitats,  perquè  són  propietaris  de  la  quarta  planta.  Si
tenen un acord, el grup municipal socialista li  demana que el plasmin en un
paper perquè també volen deixar clar, com ha dit al seu primer parlament, que
ells  no  han  intervengut  en  cap  moment  en  cap  negociació  amb  les  dues
empreses concessionàries, i les modificacions que el Sr. Jerez afirma que no
són substancials ells creuen que sí que ho són, perquè, a més, queden més de
vint anys de concessió, i  creuen que era més que necessari  que haguessin
tengut  una  reunió  tots  els  grups,  l'equip  de  govern  i  els  titulars  de  dites
concessions, atès que falten més de vint anys perquè finalitzin. Considera que
l'Ajuntament ha de complir i  que fins ara no ho ha fet, o millor dit no ha fet
complir  aquest  plec  de condicions,  perquè la  comunitat  i  les subcomunitats
s'havien  d'haver  posat  en  marxa i  constituïdes  des  del  moment  en  què  es
posaven en funcionament les diferents concessions. Assenyala que això no ha
passat i que, com ha dit abans, l'Ajuntament d'Inca és titular i propietari de la
quarta planta. Opina que una cosa és que regalin o lloguin a algú dita planta,
però això ho han de plasmar en un acord o s'ha de decidir què es fa amb la
titularitat de la quarta planta. Això no obstant, fins ara ells són propietaris de la
quarta planta i estan exclosos d'aquesta comunitat, és a dir, de la constitució de
la  referida  comunitat  de  propietaris  o  de  la  comunitat  que  ha  de  portar  el
manteniment i  dirigir  tot el que es du a terme a l'edifici,  en el qual ells són
titulars de la quarta planta; són titulars de tot, però la quarta planta és la que
exploten.  Llavors,  no els  han contestat  a les preguntes que havien fet  a la
primera  intervenció  i  evidentment  no  poden  estar  d'acord  que  l'Ajuntament
modifiqui el plec de condicions. Manifesta que sí creuen que és molt lleuger el
Dictamen  que  es  du  a  aquest  ple,  entenen  que  hi  ha  una  modificació
substancial del plec de condicions. Anuncia que òbviament el grup municipal
socialista votarà en contra d'aquest punt.

El Sr. García expressa que el grup independent té molt clara una cosa, no vol
que ningú digui, per exemple als seus integrants, com han de dur casa seva o
com han de dur el despatx, però té molt clar que l'Ajuntament no és casa seva,
igual que no és casa de l'equip de govern, encara que no sap si aquest ho té
tan clar. És a dir, si l'equip de govern lloga casa seva i es vol quedar amb una
habitació, faran un contracte d'inquilinat i, a més, posaran per escrit que aquella
habitació és per a ells i ho firmaran, en un 90 % de possibilitats. Si duen un
negoci, ho duran amb aquestes condicions. Aquí el que els proposen és que els
regalen les despeses de comunitat, que hi ha una planta que és seva, però que
no diuen res. Ara bé, amb els comerciants ja arribaran a acords, acords que no
plasmen  enlloc  per  utilitzar  els  aparcaments  gràcies  a  la  bona  voluntat
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d'aquestes empreses que tenen la concessió. Els insta que ho firmin, o si és
que han de demanar caritat per emprar allò que és seu mentre que han de
donar allò  que és seu sense firmar res.  Creu que s'explica claríssimament,
l'equip de govern regala les coses sense signar cap document. Després vénen
aquí i fan un acte de fe: els han dit que només algun dijous d'algun mes d'algun
any els cotxes arriben a la planta baixa. I és que l'equip de govern funciona
així, quan fan una pregunta –ja ho veuran en els precs i preguntes–, contesta
amb generalitats. Però, estan a l'Ajuntament, els que vénguin després d'ells –si
és que ve algú, espera que sí–, perquè quedi alguna cosa, tenen dret a saber
quins són els acords; si han regalat la piscina l'aigua potable durant deu anys
per un acord verbal, doncs ells no estan d'acord que facin acords verbals. Els
serveis jurídics diran allò que vulguin, però ells creuen que la transparència du
que aquests acords als quals arriben han de ser per escrit,  i  només prenen
acords  que  afavoreixen  les  empreses;  afirma  que  els  que  afavoreixen
l'Ajuntament queden a l'aire, aquesta és la seva gestió municipal. Ara, si un lloc
del mercat que era una parada per vendre verdures el reconverteixen per posar
taules d'un bar, aquí no fa falta acord ni res, es converteix i punt. No comparteix
aquesta manera d'actuar, considera que els acords s'han de prendre per escrit i
s'han d'aprovar allà a on sigui, i  ha de quedar constància de l'acord que es
pren. Demana a on és el registre municipal de places d'aparcament, quantes
places d'aparcament hi ha registrades en aquesta concessió. Demana que li
diguin com funciona el registre, si està aprovat, a on és...; no li contesten, però
ja ho faran després. Opina que amb aquest acord l'Ajuntament es despreocupa
de la despesa general absolutament perquè no l'ha de pagar. Quan després
duen a aprovar les tarifes resulta que els presenten, o quan ja es varen dur
unes despeses generals, que han de creure perquè els ho diuen, i quan tenen
la  possibilitat  de  controlar-les  es  tapen  els  ulls.  No volen  saber  res  de les
despeses  generals,  no  n'han  de  pagar,  no  els  han  de  dir  res,  no  han  de
constituir la comunitat i no han d'investigar. Lògicament se'ls dirà que no, que
quan demanin les despeses se'ls donaran, però aquí no diu que se'ls hagi de
donar les despeses generals ni res, diu que es desentenen i que no hauran de
pagar res fins que no es constitueixi la comunitat. Demana de què van, que
prenguin  un  acord  com vulguin,  però  que  el  duguin  a  aprovar  per  tal  que
sàpiguen exactament què hi ha i què no hi ha, que posin que podran exigir en
qualsevol  moment  tenir  coneixement  de  les  despeses  generals  de
manteniment, etcètera. Que posin que no poden emprar la quarta planta i que
per emprar-la els hauran de pagar alguna cosa o això s'entén que es compta
de les despeses generals que no els cobren. Els demanen que ho posin i quedi
clar; que posin una barrera a la quarta planta perquè ni els dijous puguin entrar,
i si volen entrar perquè, és necessari que paguin o que compensin, però diuen
que no perquè diuen que no s'empra la quarta planta i que per què han de
firmar  res  si  no  s'empra,  que  per  què  han  de  demanar  ajut  quan  els
comerciants  diuen  una  cosa  o  l'altra.  Els  diu  que  posin  que  quan  els
comerciants  vulguin  gratuïtament  o  amb tarifes  més  baixes  tenen  obligació
d'acceptar-les. Així doncs, els insta que aprovin les tarifes més baixes, no han
d'anar a demanar almoina. Demana per què l'Ajuntament ha d'anar a demanar
almoina a  una concessionària  municipal,  no  ho entén.  Si  l'equip de govern
particularment  funciona  d'aquesta  manera,  ells  mateixos,  però  entén  que
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l'Ajuntament no ha de funcionar d'aquesta manera, no té per què fer-ho, creu
que  els  acords  han  de  ser  clars,  transparents  i  sobretot  complets,  han  de
contemplar  el  màxim  possible,  no  pot  ser  tot  perquè  sempre  hi  ha
circumstàncies  que  no  es  poden  preveure,  però  aquest  és  un  acord  que
simplement ve a  dir:  “Ajuntament,  no  et  preocupis,  que tu  no  pintes  res ni
t'assabentaràs de res, però mentrestant nosaltres emprarem la quarta plant i tu
no vulguis saber res si l'empram o no l'empram.” Demana quantes places hi ha
en el registre de places d'aparcament registrades, diu que ni ho saben ni ho
volen saber, i  que els fan com una espècie de regal, despeses generals de
manteniment, fins que ells vulguin constituir la comunitat. Es demana quan la
voldran constituir, per lògica se sap que quan un edifici és nou menys despeses
generals de manteniment hi ha, però quan l'edifici comença a ser vell és quan
comença a haver-hi despeses de comunitat. Aleshores és molt probable que
ara no els hagin regalat res perquè aquests anys no hi ha hagut despeses de
comunitat; fa un acte de fe perquè no ho sap, ja que l'Ajuntament no li facilita
dades de quines han estat  les  despeses generals  fins  ara,  no  els  han dit:
“escolta,  amb  aquest  acord  l'Ajuntament  s'estalvia  33.000  euros  cada  any,
1.000 o 150”, no els ho han dit,  no els ho diuen, per tant, fa un acte de fe
pensant que aquesta gent ha gastat X, però estan segurs que a partir de l'any
2010, 2011, 2012, 2013 i per amunt la X es convertirà en 2 X, 3 X i 4.000 X, per
lògica; no vol dir que l'edifici caigui perquè entra dins les possibilitats, però no
pareix probable. Aleshores creu que, a part de l'oratòria, que és molt lloable, de
les explicacions dialèctiques, que són molt lloables, que entenen perfectament
les seves paraules, el contingut de l'acord s'ha de deixar sobre la taula i s'ha de
completar.  Considera  que  aquesta  no  és  forma  de  gestionar  el  patrimoni
municipal, que dit acord és absolutament incomplet. No diu, perquè no ho vol
dir, que sigui il·legal, inassumible, un nyap, etcètera, no ho vol dir, sinó que és
absolutament incomplet, i a l'Ajuntament els papers han d'estar més clars que a
la casa pròpia de cada un. Opina que, respecte a l'acord, que pot demostrar
tota la bona fe de les dues empreses –no la vol posar en dubte–, la majoria
municipals els ha d'informar de moltes més coses que dels acords no redacten
i no deixen clars. Si no ho fan, són partícips d'un acord absolutament incomplet,
absolutament deixat de costat, a on deixen molts d'emperons a l'aire, i sigui qui
sigui qui véngui darrere dirà que tot li posin per escrit.

Davant els dubtes expressats pels grups de l'oposició, el Sr. Caballero des del
grup municipal del  PSM-Iniciativa Verds demana que el  punt quedi  sobre la
taula  fins  que  resolguin  els  dits  dubtes  i  quedin  plasmats  i  recollits  en  el
document. El seu grup entén que un ajuntament no pot tenir acords verbals
perquè  és  una  Administració  pública  i  té  unes  exigències  de  control  i  de
transparència. Demana com es pot fiscalitzar o fer un seguiment d'un conveni
verbal. Considera que qualsevol acord o conveni ha d'estar sobre blanc i negre,
plasmat  i  recollit  en  un  document.  Per  tant,  demana que  es  deixi  pendent
d'aprovació, que es resolguin tots els dubtes que s'han expressat i altres temes
que  s'han  posat  en  qüestió.  Expressa  que  en  general  el  seu  grup  no  és
partidari de modificar sobre la marxa un plec de condicions i molt manco quan
aquest no s'està complint escrupolosament, perquè sembla que adapten el plec
de condicions a la manera de fer les coses de les empreses concessionàries
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quan  hauria  de  ser  a  l'inrevés:  les  empreses  concessionàries  haurien  de
complir el plec de condicions, perquè quan es varen presentar juntament amb
altres empreses sabien quines eres les regles de joc i que s'havia d'atendre a
tothom. Així doncs, fa una reflexió general, no per a aquest cas concret, però el
seu grup no és partidari de modificar els plecs de condicions, a excepció que hi
hagi  un cas que sigui  gaire  clar  i  en què hi  hagi  una millora,  però que no
perjudiqui  altres empreses que no s'hi  varen presentar  perquè els  plecs de
condicions eren uns i no uns altres. Escoltades totes les opinions, manifesta
que des del seu grup recomanen deixar el punt sobre la taula, que es discuteixi
a Comissió d'Urbanisme durant aquest mes, que es facin totes les aportacions
que siguin necessàries i, si l'equip de govern ho considera oportú, que el dugui
a Ple en les properes ocasions.

El Sr. Jerez llegeix el Dictamen allà a on diu:

“d. En cas d’incompliment de les obligacions previstes en el plec l’Ajuntament
exigirà responsabilitats a l’empresa que correspongui en atenció a allò establert
pel respectiu plec de condicions.”

El Sr. Jerez afirma que aquí en cap moment es desvien del plec de condicions,
reitera  que  és  un  acord  que  els  plantegen per  tema d'operativa.  Creu  que
realment no deixen d'incomplir el plec de condicions, ni molt manco.

Comenta que li parlen de les comunitats, quan s'haurien de constituir, si abans
es pagava X i ara menys X; doncs el que no s'hagi pagat durant aquest temps,
la gent que té propietat de pàrquing, unes places de l'Ajuntament i unes altres
en concessió, això s'hauran estalviat. Pel que fa a acords puntuals, assenyala
que els altres en algun moment han estat en el govern, i governant dos, i dos
de vegades no són quatre, són acords puntuals verbals evidentment; tenen la
quarta planta que, per molt que diguin que algun dia s'omple, s'omple cada
dijous de dues a tres hores, han intentat per activa i per passiva mitjançant
negociacions amb ells que la llogassin i pagassin, però els diuen que no els
interessa, que posin una barrera i punt. Però, en lloc de posar una barrera, com
ja  saben  han  tengut  alguna  intenció  de  llogar  els  pàrquings,  tornaran  els
propers mesos a treure ofertes i en lloc de posar una barrera intentaran arribar
a convenis perquè es vegin beneficiats els comerços. Respecte de les cadires
d'un local, evidentment creu que de vegades val més que hi hagi unes cadires
que  no  que  hi  hagi  quatre  o  cinc  locals  buits,  és  el  que  es  va  pretendre.
Comprèn que a algú li pogués molestar i que algú fes allò possible perquè es
deixassin. Diu al Sr. García que, si el deixa acabar, ell l'ha escoltat amb molta
atenció  i  no  l'ha  interromput.  Per  tant,  tornant  a  l'acord,  no  pensen  que
distorsioni ni molt manco la concessió i, per tant, no el deixaran sobre la taula.

El  Sr.  Moreno  vol  demanar  si  el  Sr.  Secretari  els  pot  donar  llum,  si  s'han
notificat aquests acords als propietaris que tenen una concessió privada.

El Sr. Batle contesta que efectivament no s'han notificat, però que perquè no
els perjudiqui ho explicarà el Sr. Secretari.
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El  Sr.  Secretari  explica  que quan varen estudiar  jurídicament  la  qüestió  no
varen atendre  aquest  tema perquè veien  que els  beneficiava,  però  que  en
qualsevol cas per evitar qualsevol dubte, si ho volen, es pot dur a terme una
aprovació inicial i una notificació donant-los un termini d'audiència i que, si no hi
ha  reclamacions,  quedi  aprovat,  o  alguna  cosa  perquè  se'ls  pugui  donar
audiència.  Comenta  que  no  varen  caure  en  aquest  tema  perquè  els
beneficiava, però que tampoc està de més.

El Sr. Batle explica que varen interpretar que l'acord era més beneficiós per als
concessionaris. Com és obvi, si s'ha de notificar, que es notifiqui, i se'n pot fer
l'aprovació inicial, encara que entenen que ningú al·legarà per una situació més
avantatjosa que la que tenia fins ara, però jurídicament no és un inconvenient.

El Sr. Secretari no veu que pugui ser un problema, però tampoc està de més;
es refereix que, si ho volen esmenar, s'aprova inicialment, es dóna un termini
de  quinze  dies  per  presentar  al·legacions  i,  en  cas  que  no  se'n  presentin,
s'entén aprovat definitivament, i si se'n presenten es torna a dur a Ple. Indica
que és per donar més seguretat jurídica a l'expedient i que no és sobrer.

Al Sr. Batle li pareix correcte.

El Sr. Moreno opina que els propietaris han de tenir la possibilitat de poder dir
la seva opinió, perquè hi poden estar d'acord o en desacord, poden pensar que
és  un  estalvi,  però  algun  propietari  pot  dir  que  no,  que  com  a  propietari
d'aquesta concessió vol poder tenir la possibilitat de dir la seva, per què és que
queden  exclosos  aquests  senyors  també  de  qualsevol  comunitat  o
subcomunitat, i aquests senyors aniran allà i els altres faran allò que li vulguin
fer.

El Sr. Secretari explica que això s'ha de matisar, que és cert que no formaran
part d'un òrgan de govern de la comunitat perquè no existirà, però que també
ho és que els concessionaris,  els titulars de concessions, com l'Ajuntament,
poden exigir el compliment del plec de condicions, que és allò que no es pot
deixar  mai  de  banda.  Per  tant,  els  titulars  de  concessions  poden  exigir  el
compliment del plec de condicions. Així doncs, des d'aquest punt de vista no li
veu problema; en canvi, entrar a discutir si és una empresa que ha de fer la
neteja o una altra o s'ha de fer dia sí, dia no, o dos dies, són qüestions en què
tal volta els titulars ja no entraran, però l'important és que l'aparcament estigui
net, per posar un exemple, aquesta és la qüestió.

El Sr. García comenta que, de l'assumpte de les cadires, en poden parlar quan
vulguin i  que, si  al  Sr. Jerez li  preocupa, per alguna cosa deu ser. Quant a
l'operativa, no creu que quedin inoperatius els aparcaments perquè es faci això
d'una manera o de l'altra, són operatius igual. Per altra banda, l'Ajuntament i el
concessionari, si no es forma la comunitat, podran fer o deixar de fer, però no
hauran d'exigir alguna cosa, però no tenen per què estar informat diàriament
del que passa allà. Creu que tant els adjudicataris d'aparcaments de places
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concretes de la quarta planta com l'Ajuntament tenen dret a exigir dia a dia
estar informats i  que es constitueixi  la comunitat  dins aquesta comunitat  de
propietaris, estar informats del que passa. Considera que es renuncia a aquest
dret. S'hauran de convocar les reunions anuals com a qualsevol lloc i s'haurà
de donar compte anualment per qui sigui qui dirigeixi, i a això es renuncia. No
entenen per què l'Ajuntament hi ha de renunciar; si s'omple un dia a la setmana
o un dia a l'any o al mes, no és allò més important, la qüestió és que la quarta
planta és municipal i que tal com està la podrà emprar un concessionari que no
té dret a fer-ho ni té cap tipus de concessió, i això no es regula. Demanen que
ho regulin  com vulguin,  però que no ho regulin  de manera que han tengut
converses amb ells, que quedi perfectament regulat i  acordat. Comenta que
tenen majoria absoluta i poden aprovar el que vulguin, fins i tot això, però estan
dient que no és aprovable perquè deixa moltes coses a l'aire. Els demanen que
no deixin tantes coses sense concretar, consideren que no poden deixar que el
concessionari  faci  ús  de  la  quarta  planta  perquè  sí,  i  aquí  parlen  del
finançament municipal,  però faciliten a particulars l'incompliment  del  plec de
condicions o majors ingressos a costa de tots els ciutadans, i el Sr. Batle ho
institucionalitza amb un acord i és el seu costum; recorda que amb la piscina ja
li varen reglar per un acord verbal durant molts anys l'aigua. Assenyala que hi
ha més d'acords verbals que ara no li vénen al cap, però tenen una facilitat per
prendre dit tipus d'acord que ells no comparteixen. Exposa que deu ser legal o
no, que ho digui el Sr. Secretari o l'assessor jurídic, però que entenen que han
de posar les coses clares i per escrit, com vulguin, però clares i per escrit.

El Sr. Batle no està gens d'acord amb el que acaba de manifestar el Sr. García.
Si li ho permet i l'escolta com l'ha escoltat ell amb molt d'interès, afirma que a
l'anterior  punt  parlava  molt  clar  de  la  legislació;  per  tant,  el  Sr.  García  fa
interpretacions de la legislació, però ells ho tenen molt clar. La quarta planta
està a disposició íntegrament de l'Ajuntament. En aquest moment no està plena
perquè l'han tret a lloguer, fins i tot amb el preu rebaixat, i no han estat capaços
de llogar-la.  Si  tenguessin la quarta planta plena de llogaters,  no discutirien
aquest  tema,  perquè  ells  no  han  renunciat  a  cap  dret  de  la  quarta  planta.
Evidentment  les  circumstàncies  han  fet  que  no  haguessin  llogat  la  quarta
planta, que amb una rebaixa de preu que varen fer no la poguessin llogar. Vol
recordar  que  inicialment  el  plec  de  condicions  treia  una  concessió
administrativa  per  una  sèrie  d'anys,  després  varen  passar  al  lloguer  anual,
després a un lloguer rebaixat, però l'Ajuntament no ha renunciat a cap dret.
Avui,  demà,  d'aquí  un  minut,  si  vénen deu  persones,  cinquanta,  que  volen
llogar els aparcaments buits de la quarta planta, ho poden fer. No hi tenen cap
problema, no renuncien a cap dret.

El Sr. García demana com pot dir això.

El Sr. Batle continua dient que ara mateix, si vénen cinquanta persones i volen
llogar la quarta planta, no hi tenen cap problema.

El  Sr.  García diu  que,  si  vénen cinquanta persones i  volen llogar  la  quarta
planta, la llogaran, però que, si ve la concessionària i l'empra els dijous i els
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divendres, no li cobren, i que miri si renuncia, demana que el Sr. Batle no digui
això.

El Sr. Batle comenta que el Sr. García diu la seva, fa la seva interpretació, i que
ell fa la seva.

El Sr. García interromp el Sr. Batle dient que no, que no fa cap interpretació i
que no són aquí per fer elucubracions.

El Sr. Batle comenta que hi ha sobretot una diferència, i és que ell és capaç
d'escoltar-lo i que el Sr. García no.

El Sr. García diu que no, que el que sap el Sr. Batle és que ell és el darrer que
parla.

El Sr. Batle diu que el Sr. García mateix ho ha dit, que a posta ell és el batle, i
que li sap molt greu, però és així, que ho diu el reglament.

El  Sr.  García manifesta que el  Sr.  Batle està dient  mentides;  diu que no hi
renuncia i ell li està dient que renuncia a cobrar a la concessionària per emprar
la quarta planta.

El Sr. Batle respon que ell no diu mentides, que el regidor ja li ha dit que la
concessionària no vol pagar, que no ho entén.

El Sr. García, així doncs, diu que la tanquin.

El Sr. Batle contesta que ja li  ha dit  el Sr. Jerez que, si posen una barrera,
demà la tanquen, però que no la volen posar perquè la tenen per llogar, i que
no sigui caparrut.

El Sr. García expressa que ja està, que és una discussió molt absurda.

El Sr. Batle li confirma que sí i que sobretot amb el Sr. García, perquè al final
tanmateix pensen el mateix, però que li agrada molt el...

El Sr. García diu que no, que no pensa el mateix que ell ni prop fer-hi.

El Sr. Batle demana al Sr. Secretari si l'Ajuntament hi perd cap dret.

El  Sr.  García  demana al  Sr.  Secretari  que  ho  digui,  perquè  ara  ja  serà  el
súmmum.

El Sr. Batle demana al Sr. García que no coaccioni el Sr. Secretari amb les
seves matisacions, com a bon jurídic sap com ho ha de fer, però que ell també,
aquí els jocs judicials els coneixen tots. Diu al Sr. Secretari que no digui res,
que no el vol posar en un compromís, i dóna la paraula al Sr. Caballero.
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El Sr.  Caballero riu i  diu  que li  convé callar  i  no ficar-se per enmig perquè
encara serà ell qui rebrà. Vol comentar molt breument que creu que, vist com
ha anat el debat i els dubtes expressats, més que mai reiteren la seva proposta
de deixar el punt sobre la taula, discutir-lo a Comissió i resoldre tots els referits
dubtes. Després només vol dir que és cert que l'Ajuntament pot interpretar que
els propietaris en surten beneficiats, però que els que ho han de decidir són
ells.

El  Sr.  Batle  comenta  que  poden  fer  una  aprovació  inicial  com  deia  el  Sr.
Secretari,  donar  compte  als  propietaris  i  que  diguin  si  hi  volen  fer  alguna
al·legació. Evidentment el que ha de fer l'Ajuntament és vetllar pels interessos
dels concessionaris, però opina que aquí parlen de dos temes diferents,  de
l'acord Mercadona amb el concessionari del Mercat, que no té res a veure amb
la quarta planta.

El  Sr.  Secretari  vol  fer  un  petit  aclariment:  té  entès  que  l'audiència  és  als
particulars afectats; si la volen fer extensiva amb exposició pública, és un altre
tema. Explica que la idea que havia donat al principi era audiència, però, si la
volen fer extensiva amb exposició pública, és una qüestió diferent, i que ho han
de decidir ells.

El Sr. Caballero entén que, si un dels propietaris és l'Ajuntament i aquest està
al servei de l'Administració pública, s'ha de fer pública perquè tots els ciutadans
són afectats, no és només un tema privat sinó públic.

El Sr. Batle comenta que ell  no té cap problema a estendre-ho públicament,
igual que no tenia cap problema a donar-ne part als concessionaris.

El Sr. García llavors li demana per què té problemes a deixar-lo sobre la taula,
considera que aquest tema no és urgent i que l'equip de govern el té pendent
des de fa un any.

El Sr. Batle explica que els han presentat quatre escrits durant dos anys i que
no els han donat resposta.

El Sr. García concreta que són dos escrits, un del 21 de març de 2012 i l'altre
del 21 de maig de 2013, dos escrits –a excepció que en tenguin més i no els
els donin– que fa un any que tenen pendents, i ara volen anar molt aviat quan
els grups de l'oposició –parlarà pel grup municipal dels Independents d'Inca–
tenen molts dubtes i pensen que es pot millorar molt. Demana per què ara és
tan urgent quan els ho han mostrat i els han dit que tenen molts dubtes, per
què és tan urgent aprovar-ho tan aviat.

El Sr. Batle contesta que perquè al final no faran res, com sempre, es passaran
quatre comissions d'Urbanisme sense arribar a cap acord, és el que passarà,
però ho té claríssim, com ha passat en moltíssims temes.

El Sr. García diu que per a l'equip de govern no fer res és no votar a favor

2



d'ells, que això fa rialles i que s'ha de ser seriós.

El Sr. Caballero comenta que el mes passat hi havia un tema que va quedar
sobre la taula i que, si no s'ha tornat a dur al Ple, és perquè l'equip de govern
no l'ha dut a cap comissió informativa. Si ho hagués fet –no vol dir que s'hi hagi
de dur, perquè potser s'hagi de menester més temps per aclarir-lo–, s'hauria
dictaminat; si es pot dictaminar a una comissió informativa, es fa, i si s'ha de
dictaminar en tres, es fa en tres, i després es torna a dur al Ple. Exposa que els
que tenen la potestat per dur aquestes qüestions al Ple són l'equip de govern,
ells poden presentar mocions, però, si no es presenten, és perquè l'equip de
govern no les du.

El Sr. Moreno comenta que, per tal d'evitar posteriorment que algun propietari
pugui formular-hi  després alguna al·legació,  entenen que la comunicació als
propietaris de places per trenta anys s'hauria d'haver efectuat prèviament, no
ara quan ja han fet l'acord.

El Sr. Batle li comenta que com es pot imaginar ha vengut ben assessorat al
Ple, fa la comparació que no s'ha tirat a la piscina sense aigua, perquè avui
dematí tenia clar si ho havien de deixar sobre la taula.

El  Sr.  Batle  explica  que  amb  aquest  acord  només  donava  solució  a  una
demanda social que li havien fet, que hi ha un interès zero, que és el que diu el
Sr. García.

El Sr. García comenta que això ningú ho posa en dubte.

l Sr. Batle conclou que deixen el punt sobre la taula.

6.  PROPOSTA  DEL  CONSELL  D’ADMINISTRACIÓ  DE  L’OA  ANTONI
TORRANDELL RELATIVA A LA REDUCCIÓ DEL NOMBRE DE PLACES PER
A LES PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI DE LES ILLES BALEARS

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

“PROPOSTA  DEL  CONSELL  D’ADMINISTRACIÓ  DE  L’ORGANISME
AUTÒNOM  ANTONI  TORRANDELL,  RELATIVA  A  LA  REDUCCIÓ  DEL
NOMBRE DE PLACES PER A LES PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI
SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS.

Antecedents

La  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Universitats  del  Govern  de  les  Illes
Balears, mitjançant el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, ha
fet pública en data 13 de maig de 2013 la llista de places que s’ofereixen per al
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proper curs a les proves d’accés al Conservatori Superior de les Illes Balears.

De  les  21  especialitats  que  ofereix  el  dit  Conservatori  per  a  l’actual  curs
2012-2013,  n’ofereix  12  per  al  proper  curs  2013-2014.  Es  mantenen  les
següents  especialitats:  flauta,  clarinet,  trombó,  violí,  viola,  violoncel,  piano,
guitarra,  saxòfon,  veu,  composició  i  pedagogia  musical,  i  desapareixen  les
següents especialitats: trompeta, contrabaix, fagot, musicologia, oboè, trompa,
tuba, percussió i música tradicional.

En resum, el Conservatori ofereix 30 places de les 46 inicialment previstes per
l’equip directiu. 

L’Ajuntament d’Inca, mitjançant l’Organisme Autònom Antoni Torrandell, té en
funcionament  des  de  1994  l’Escola  Municipal  de  Música  Antoni  Torrandell.
L’Escola de Música Antoni Torrandell imparteix classes reglades dels següents
nivells: iniciació, elemental i grau professional.

Aquesta escola s’ha convertit avui en dia en un referent a la comarca, per la
seva qualitat i per la possibilitat que ofereix als seus usuaris d’examinar-se al
Conservatori elemental i al professional, i així assolir la titulació reglada i oficial
corresponent als estudis musicals.

La proposta de places per al curs vinent del Conservatori Superior de les Illes i
la  desaparició  de  9  especialitats  musicals  que  comporta  repercuteix
directament  sobre  l’Escola  de  Música  Antoni  Torrandell  perquè  no  dóna
continuïtat als estudis de la referida Escola.

El Consell d’Administració de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell, reunit en
sessió de dia 22 de maig de 2013, acordà elevar la següent proposta d’acord al
Ple municipal:

Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que el Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears mantengui  les especialitats de grau
superior que s’eliminen al curs vinent, en benefici dels actuals i futurs alumnes
d’estudis musicals de les Illes Balears.”

Intervé  la  Sra.  Payeras,  exposa  que  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i
Universitats de les Illes Balears, mitjançant el Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears, ha fet pública amb data 13 de maig de 2013 la llista de les
places que ofereix per al proper curs de les proves d’accés del Conservatori
Superior de les Illes Balears.  

Explica que, de les 21 places que ofereix el Conservatori per a l’actual curs
2012-13 n’ofereix 12 per al proper curs 2013-14, informa que es mantenen les
següents  especialitats:  flauta,  clarinet,  trombó,  violí,  viola,  violoncel,  piano,
guitarra,  saxofon,  veu,  composició  i  pedagogia  musical,  i  desapareixen
trompeta,  contrabaix,  fogot,  musicologia,  oboè,  trompa,  tuba,  percussió  i
música tradicional. En resum, manifesta que el Conservatori ofereix 30 places
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de les 46 inicialment previstes per l’equip directiu.

Continua dient que l’Ajuntament d’Inca mitjançant l’Organisme Autònom Antoni
Torrandell  té  en funcionament  des de l’any  1994 l’Escola de Música Antoni
Torrandell,  que  imparteix  classes  reglades  dels  següents  nivells:  Iniciació,
Elemental i Grau Professional. Expressa que dita Escola s’ha convertit a dia
d’avui en un referent a la comarca per la seva qualitat i les possibilitats que
ofereix als seus usuaris d’examinar-se al Conservatori Elemental i Professional,
i així assolir la titulació reglada i professional corresponent als estudis musicals.

Indica que la proposta de les places del curs vinent del Conservatori Superior
de  les  Illes,  la  desaparició  de  noves  especialitats  musicals,  repercuteix
directament en l’Escola de Música Antoni Torrandell perquè no dóna continuïtat
als estudis a la referida escola.

La  Sra.  Payeras  exposa  que  el  Consell  d’Administració  de  l’Organisme
Autònom Antoni Torrandell reunit en sessió del 22 de maig de 2013 acordà la
següent  proposta  d’acord  al  Ple  Municipal,  sol·licitar  a  la  Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats que el Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears mantenguin les especialitats del Grau Superior que s’eliminen
el curs vinent, en benefici dels actuals i futurs alumnes d’estudis musicals de
les Illes Balears.

Intervé la Sra. Fernández, qui en primer lloc vol destacar que aquesta proposta
que es presenta en nom del Patronat va ésser presentada per l’Associació de
Pares i Mares dels Alumnes de l’Escola de Música Antoni Torrandell, als quals
des del grup municipal socialista volen donar l’enhorabona per la tasca que
duen a terme i el caràcter reivindicatiu que sempre han mostrat. 

Continua exposant que en aquest sentit fa molts d’anys que vénen demanant
que l’Escola de Música es pugui convertir en conservatori de música de grau
mitjà, una situació que des del grup municipal socialista comparteixen i a la
qual el grup de govern es va comprometre en el seu programa electoral. El
compromís del Partit Popular era molt clar, donar més mitjans als alumnes i
professors, i elevar la qualitat de l’ensenyança musical. Comenta que aleshores
la  decisió  de  la  Conselleria  d’Educació  i  Cultura  va  totalment  en  contra
d’aquesta  direcció,  des  del  moment  en  què  suposa  una  importantíssima
retallada d’especialitats, d’estudis musicals: quasi un 50 % de 21 especialitats
que abans havia, en deixen només 12, se n’eliminen 9.

Assenyala que és cert que el Conservatori no es troba dins el municipi i que
dita  retallada  afectarà  els  alumnes  de  l’Escola  Municipal  de  Música  Antoni
Torrandell, des del moment en què els dificulta la continuïtat dels seus estudis
de músic en un futur.  Expressa que comparteixen totalment la proposta del
Patronat  perquè  consideren  que  les  retallades  en  educació  mai  estan
justificades. Afirma que l’educació sempre serà un servei deficitari, però que és
evident que aquesta situació l’ha de valorar dintre de l’enriquiment cultural de la
societat en general i en el seu conjunt, per la qual cosa la cultura sempre ha de
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comptar amb tot el suport governamental. 

La Sra. Fernández vol fer una petita anotació sobre la proposta relativa a la
reducció del nombre de places. Comenta que realment s’elimina l’especialitat,
el darrer tram sencer, que per a diferents especialitats no n’hi haurà ni una, sinó
que se n’hauran d’anar fora per continuar els seus estudis. Per altra banda,
demana al Sr. Batle si el seu grup donarà suport a la Proposta i indica que seria
bastant adequat que es faci mirar la definició social. Recalca que és un tema
social que afectarà els seus fills el dia de demà.

Quant al  pàrquing del  Mercat,  creu que és per solucionar una problemàtica
d’una concessió, que és d’àmbit particular i que no té la característica de social.

Intervé el Sr. Batle, expressa que no ha entès les darreres matisacions i que la
Proposta l’ha duita l’equip de govern a Ple.

Intervé la Sra. Barceló, afirma que efectivament la Proposta prové del Consell
d’Administració  de  l’Organisme  Autònom  de  l’Escola  de  Música  Antoni
Torrandell i que en el seu moment, el dia de la convocatòria, el grup municipal
hi va votar a favor i que efectivament la realitzà la representació dels pares.
Entenen que la Proposta és positiva, ja que desapareixen diverses especialitats
i,  com va exposar  el  director  de l’Escola de Música d’Inca,  afecta bastants
d’alumnes  que  hi  estudien,  sobretot  l’especialitat  de  percussió,  que  cursen
molts  d’alumnes.  Si  s’elimina,  esmenta  que  es  veuran  obligats  a  anar  a
València a seguir estudiant el que han començat aquí i que tant d’esforç suposa
per  a  les  arques  municipals;  per  tant,  és  important  que,  atès  que  és
l’Ajuntament qui va començar a dur a terme una inversió en aquesta modalitat,
pugui tenir una continuïtat.

Intervé  el  Sr.  Caballero.  Tal  com s’ha  dit  en  el  present  Ple,  exposa que la
present Proposta parteix del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom
de  l’Escola  Municipal  de  Música  Antoni  Torrandell,  en  concret  va  ésser  el
representant de l’associació de pares i mares qui va fer la Proposta a la qual
s’han sumat tots els representants, tots els grups municipals i també per part de
la direcció de l’Escola. Considera que és molt positiva, un exemple de com a
vegades es discuteixen decisions que prenen altres administracions, però que
tenen una repercussió directa quant al que afecta l’Ajuntament d’Inca, que són
els  ciutadans d’Inca;  és  a  dir,  una decisió  que  pren el  Govern  de  les  Illes
Balears i que afecta els alumnes de l’Escola de Música. Així doncs, comenta
que de vegades està bé parlar sobre dits assumptes, en un Ple municipal.

El Sr. Caballero reitera que és important i que és una decisió que afecta uns
alumnes concrets. Assenyala que n’hi haurà que voldran donar continuïtat als
estudis musicals, de l’Escola Municipal de Música d’Inca o d’altres municipis, i
que també és un missatge a la societat en el seu conjunt perquè reduir, retallar,
suprimir especialitats al Conservatori no només afecta les persones concretes
que no les podran cursar, sinó que envia un missatge a tota la societat dels
futurs alumnes i, com també recull la Proposta, fins i tot a alumnes que encara
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no han decidit  que volen estudiar música els envia el  missatge negatiu que
l’educació musical no és important. Creu que en aquest ajuntament i amb la
Proposta no només es demana continuar amb la possibilitat per als alumnes de
seguir  els  seus  estudis  en  el  Conservatori  Superior,  sinó  que  també  vol
transmetre  el  missatge  positiu  a  la  societat  que  els  estudis  musicals  són
importants i que l’educació també ho és.

Anuncia que el grup municipal del PSM-IV hi donarà el seu suport i agraeix als
representats de l’APIMA que hagin realizat aquesta proposta. Acaba dient una
frase que va llegir i creu que és molt significativa del que avui es decideix: “si
estalviam en educació, serem amics amb ignorància.”

Intervé  la  Sra.  Payeras,  qui  fa  menció  a  unes  paraules  que  ha  dit  la  Sra.
Fernández  sobre  el  Conservatori  de  Grau  Mitjà.  Comenta  que  des  que  és
regidora hi ha fet molta feina amb aquest govern i també amb l’anterior, i no
s’ha pogut dur a terme. Expressa que en els moments actuals de crisi és mes
dificultós,  però  no  deixa  de  lluitar  i  de  fer  feina  per  poder-ho  aconseguir.
Considera que és molt important per a la ciutat.

Intervé la Sra. Fernández, manifesta que dóna tot el suport que sigui necessari
perquè algun dia s’arribi a obtenir aquesta gran fita de tenir un Conservatori de
Grau Mitjà a la ciutat d’Inca.

El Sr. García comenta que, atès que no té intervenció en aquest punt concret,
lamenta el to que ha utilitzat en certa manera a la intervenció anterior, excepte
que el seu entrenador personal li ha dit que quan està convençut d’una qüestió
l’ha de defensar en el to que sigui. Considera que potser s’hagi excedit, però
que almanco el resultat ha estat satisfactori. Únicament volia deixar ben clar
que estava convençut que la defensa d’aquest punt era la real, i a la fi el Sr.
Batle els ha donat la raó, la qual cosa li agraeix.

Intervé  el  Sr.  Batle,  qui  contesta  dient  que  l’aprecia  i  li  recomana  canviar
d’entrenador personal.

Els assistents de la sala riuen.

Intervé el Sr.Caballero, qui agraeix que hagi acceptat deixar la proposta del
punt anterior sobre la taula. Respecte al Conservatori Superior, comenta que és
un tema amb què tothom està d’acord i els demana que, en la mesura que
puguin, intentin que el Govern de les Illes Balears faci cas de les propostes que
els arriben per part d’aquest ajuntament.

El Sr. Batle fa la matisació que el present punt és més polític, d’intencions; en
canvi, l’altre punt era més jurídic i d’interpretació. Indica que en aquest punt pot
marcar més la pauta de govern en el seu municipi; per altra banda, l’altre és
més  de  concessions,  interpretacions,  normatives  i  reglaments;  així  doncs,
intenta anar assessorat.
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A continuació se sotmet a votació la  Proposta del Consell d’Administració de
l’OA Antoni Torrandell  relativa a la reducció del nombre de places per a les
proves d’accés al Conservatori de les Illes Balears,  que resulta aprovada per
unanimitat (21).

Atès  el  resultat  de  la  votació  es  declara  aprovada  la  Proposta  del  Consell
d’Administració de l’OA Antoni Torrandell relativa a la reducció del nombre de
places per a les proves d’accés al Conservatori de les Illes Balears.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA NOVA
REGULACIÓ DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la
nova regulación de la interrupción voluntària de l’embaràs, de data 24 de maig
de 2013, i que transcrita textualment diu:

“EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSIB-PSOE PRESENTA PER A LA SEVA
CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:

El  Grup  Municipal  del  PSIB-PSOE  de  l’Ajuntament  d’Inca,  a  l’empara  de
l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i el Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3 i
del Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició: en
relació amb la defensa del dret a la lliure decisió de les dones. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  Govern  d'Espanya  vol  aprovar  una  nova  regulació  sobre  la  Interrupció
Voluntària de l'Embaràs, aquesta llei tindrà els seus punts clau en:

• Tornar a una Llei d'indicacions molt més restrictiva que la llei de l’any
1985, en la qual les dones no poden decidir, sinó que seran els metges
els que decideixin per elles.

• Eliminació  de  la  possibilitat  d'interrompre  l'embaràs  quan  hi  hagi
malformació fetal.

• Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la
mare, mostrant un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les
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quals no les deixa decidir i en canvi seran professionals externs els que
decideixin per ella.

El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món
occidental  i,  així,  Espanya  serà  el  primer  país  que  quan  legisla  sobre
l'avortament retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de
la primera llei de l'any 1985, i que les dones espanyoles tinguin dos opcions,
avortar fora d'Espanya si tenen recursos per a això, o bé avortar a Espanya en
condicions de clandestinitat amb el consegüent risc per a la seva salut i la seva
vida.

Ens agradaria recordar que tal com és conegut, el Tribunal Constitucional, l’any
1985,  va  deixar  clar  que,  en  relació  a  l'avortament,  no  estam davant  d'un
conflicte  entre  dos  drets  fonamentals,  perquè  els  únics  drets  fonamentals
implicats aquí són els drets de les dones, sent el no nascut un bé jurídic que
queda degudament protegit per la legislació actual.

Així mateix, és important tenir present que l'actual Llei, aprovada l'any 2010, fou
avalada plenament pel Consell d'Estat, que en aquell  moment, argumentava
que era necessari  reformar la regulació per adequar-la a la realitat i  a més
destacava la plena constitucionalitat del seu articulat.

El que vol el govern, és en realitat, eliminar el dret a decidir de les dones, i que
aquesta eliminació es faci  a costa de posar en risc la salut i  la vida de les
dones. La proposta del Govern sobre l'avortament ens duu a la cua d'Europa, a
la clandestinitat. A més, en els últims 28 anys, trenta-sis països han liberalitzat
les seves lleis d'avortament però cap ha retrocedit.

Les  lleis  restrictives  d'avortament  no  redueixen  el  nombre  d'avortaments,
només incrementen el nombre de dones mortes o que perden la seva salut
perquè  avorten  en  la  clandestinitat  i  en  condicions  insalubres.  Si  aquesta
enunciada reforma surt endavant, és segur que estaran llevant dos drets a les
dones: el de la lliure decisió i el de la salut.

La immensa majoria dels països europeus permeten la interrupció voluntària de
l'embaràs  sense  justificació  fins  a  la  setmana  catorze,  oscil·lant  entre  la
setmana deu de Portugal i les vint-i-quatre setmanes d'Holanda.

Durant l’any 2008, ja el Consell d'Europa va aprovar una recomanació als seus
47 països on consagra el dret a l'avortament legal i sense riscos garantit per
l'Estat que i converteix aquesta pràctica en accessible i segura, i a més a més
convida  a  despenalitzar  l'avortament  allà  on  sigui  delicte.  I  el  que  és  més
important per a la nostra situació actual: es mostra a favor d'una llei de terminis
i reclama classes d'educació sexual obligatòries per als joves.

La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat
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lliurement decidida. El que implica, entre altres coses, que les dones decideixin
sobre el  seu embaràs i que aquesta decisió –conscient i  responsable– sigui
respectada, a més, aquesta Llei garanteix el dret a l'educació i a la salut sexual.

Perquè només amb una educació sexual adequada i amb la millora a l'accés
als  mètodes  anticonceptius,  podrem  prevenir  de  manera  més  efectiva,
especialment  en  persones  joves,  les  infeccions  de  transmissió  sexual  i  els
embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d'IVEs , així mateix, l'actual Llei
de salut sexual i reproductiva i l’IVE garanteix la igualtat en l'accés, en totes les
comunitats  autònomes,  a  les  prestacions  en  matèria  de  salut  sexual  i
reproductiva,  així  com  l'accés  a  mètodes  anticonceptius  i  d'interrupció
voluntària de l'embaràs .

Els i les Socialistes entenem que no es pot legislar d'esquena a la realitat, i la
major realitat és que les dones a tot arreu del món tenen avortaments, estiguin
legalitzats o no.

La  millor  forma  de  reduir  el  nombre  d'avortaments  no  és  negar  l'accés  a
procediments legals i  assegurances a les dones, sinó donar-los el  poder de
controlar la seva fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Inca presenta per a
la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent:

MOCIÓ

1. - El Ple de l'Ajuntament d’Inca reconeix el dret a una maternitat lliurement
decidida, el que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el
seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada.

2.  -  El  Ple  de  l'Ajuntament  d’Inca  recorda  al  Govern  d'Espanya  la
aconfessionalitat  proclamada  a  la  Constitució  i,  en  aquest  sentit,  rebutja
qualsevol ingerència en el dret a una maternitat lliurement decidida al dictat de
cap moral religiosa.

3. - El Ple de l'Ajuntament d’Inca es mostra contrari a la reforma anunciada de
la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l'embaràs i rebutja la regressió que això suposaria.”

Intervé la Sra. Sabater. Abans de començar amb aquest punt, comenta que vol
aclarir que són lleis d’àmbit nacional que es discuteixen al Congrés, però com
que repercuteixen a les decisions de totes les dones, siguin d’Inca, de Búger o
de Madrid, creuen que han de posar el seu granet de sorra i la seva ideologia
per poder dir el que pensen. Comenta que ho poden fer des de les mocions i
des dels ajuntaments. Abans de començar la Moció, manifesta que li agradaria
tenir un record avui especialment per a l’al·lota del Salvador. Expressa que fins
avui, i perquè hi ha hagut pressions internacionals –es troba a la setmana 27
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de  l’embaràs  i  amb un  fetus  sense  cervell–  no  li  han  donat  el  permís  per
avortar, fins i tot quan estava en perill la vida de la mare. Explica que aquí a
Espanya el Sr. Gallardón vol aprovar una nova regulació sobre la interrupció
voluntària  de l’embaràs.  Informa que el  punt  clau serà  que tornarà una llei
d’indicacions molt més restrictiva que la de l’any 85, amb la qual les dones no
podran decidir, sinó que seran els metges els que decideixin per elles. Explica
que  s’elimina  la  possibilitat  d’interrompre  l’embaràs  quan  hi  hagi  fins  i  tot
malformació fetal, fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la
salut de la mare. Des del seu punt de vista és una mostra d’un clar menyspreu i
desconfiança cap a les dones, a les quals no se’ls deixa decidir,  i  en canvi
seran professionals externs els qui ho facin per elles. Així mateix, considera
important  tenir  present  que  l’actual  Llei  aprovada  l’any  2010  fou  avalada
plenament pel Consell  d’Estat,  que en aquell  moment argumentava que era
necessari  reformar la regulació per adequar-la a la realitat.  A més, la plena
constitucionalitat del seu articulat destacava que allò que vol el Govern és en
realitat eliminar el dret a decidir de les dones i que aquesta eliminació es faci a
costa de posar en risc la seva salut i la seva vida. Afirma que la proposta del
Govern sobre l’avortament els du a la coa d’Europa, a la clandestinitat; a més,
en els últims 28 anys 36 països han liberalitzat les seves lleis d’avortament,
però cap, ni un, ha retrocedit. Comenta que la Llei orgànica de l’any 2010, de 3
de març, de salut sexual i reproductiva de la interrupció voluntària de l’embaràs
reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurament decidida, fet que implica
entre  altres  coses  que  les  dones  decideixin  sobre  el  seu  embaràs,  i  que
aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada. Per altra banda, dita
Llei garanteix el dret a l’educació sexual i reproductiva, perquè només amb una
educació sexual adequada i amb la millora a l’accés als mètodes anticonceptius
es pot prevenir de manera més efectiva, especialment en persones joves, les
infeccions de transmissió  sexual,  els  embarassos no desitjats  i,  per  tant,  el
nombre d’interrupcions. A més, l’actual Llei de salut sexual garanteix la igualtat
en l’accés, en totes les comunitats autònomes, a les prestacions en matèria de
salut  sexual  i  reproductiva,  així  com  l’accés  a  mètodes  anticonceptius
d’interrupció voluntària de l’embaràs.

El Sr. Batle s’absenta de la Sala.

Manifesta que des del grup socialista entenen que no es pot legislar d’esquena
a la realitat i que la major realitat és que les dones de tot arreu del món tenen
avortaments, estiguin legalitzats o no.

Per  tot  plegat,  demanen  que  l’Ajuntament  d’Inca  reconegui  el  dret  a  una
maternitat  lliurement decidida, que implica entre altres coses que les dones
decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable
sigui  respectada.  També  demanen  que  recordi  al  Govern  d’Espanya  la
confessionalitat  reclamada  a  la  Constitució  i,  en  aquest  sentit,  rebutjar
qualsevol ingerència en el dret a una maternitat lliurement decidida al dictat de
cap moral religiosa, i que el Ple de l’Ajuntament d’Inca es mostra contrari a la
reforma anunciada  de  la  Llei  orgànica  de  salut  sexual  i  reproductiva  de  la
interrupció voluntària de l’embaràs, i rebutja la degradació que això suposaria.
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Intervé el Sr. García. Explica que al començament de la intervenció de la Sra.
Sabater  ha  donat  la  resposta  que  no  creu  que  anàs  cap  a  ells,  però  que
segurament  volia  evitar.  Argumenta  que  Independents  d’Inca  és  un  partit
municipalista, un partit que es presenta únicament i exclusiva a les eleccions a
Inca. Comenta que el seu programa mai han duit com a qüestions primordials
altres termes que excedeixin  de l’àmbit  d’Inca, que els  seus votants no els
voten ni per llei de divorci, ni per llei d’avortament ni per lleis d’altres tipus, sinó
per la seva actuació municipal. Consideren que aquesta moció de l’avortament
és una qüestió personalíssima. En aquest sentit  no hi ha cap dubte que els
seus votants, a part de votar-los a ells, després voten qualsevol altre partit i
decideixen si han de votar el partit que està a favor o en contra de l’avortament,
i si hi està a favor amb matisacions, amb més normes, amb menys restriccions
o més lliurament. Per tant, opina que és natural que un votant i un membre del
seu  partit  tengui  una  altra  opció  diferent  fora  del  municipi,  volen  respectar
aquesta llibertat de decidir a nivell personal de cada un d’ells. Explica que com
a partit no es pronunciaran al respecte, però que estan segurs els seus votants
tenen molt clara la seva acció, i així l’han exercit al llarg de tots els anys que
s’han presentat en el municipi. Els seus votants, com a regla general, tornen a
votar un altre partit a la Comunitat, a les eleccions generals i a les europees;
per tant, ells respecten, com no pot ser d’una altra manera, la decisió de cada
un, i com a partit no es pronunciaran, encara que lògicament està clar i a nivell
personal  li  hi  tenen  molt.  Seguidament  rectifica  allò  de  molt  clar  perquè
considera que seria una mica pendant, afirma que tenen mig clara quina és la
postura del seu grup en relació amb aquest temes. Així doncs, anuncia que en
aquest punt el seu vot serà d’abstenció.

Intervé  el  Sr.  Rodríguez.  Comenta  que  com  a  partit  progressista,  com  a
PSM-Iniciativa  Verds,  manifesten  el  seu  acord  i  el  seu  suport  a  la  Moció.
Assenyala  que  és  una  decisió  que  afectarà  les  dones  d’Inca  que  vulguin
interrompre el procés d’embaràs, que fins ara ho podien fer i amb la reforma
d’aquesta Llei no podran. Considera que és una retallada en els seus drets i
recorda que el dret a l’avortament és un dret, no una obligació. 

Explica que es troben davant una altra iniciativa política neoconservadora d’un
sector  del  Partit  Popular,  que disfressa amb retallades econòmiques el  que
realment  són  modificacions  ideològiques,  educació  pública  retallada,  sanitat
pública retallada i en vies de privatització, retallades socials... Ara retallen la
Llei sobre l’avortament vigent fins ara, es demana qui no els diu que darrere
aquesta retallada no en vendrà una altra, per exemple a la Llei del casaments
entre persones del mateix sexe, o la Llei de les separacions de les parelles, la
llei del divorci. Demana si no se separa tothom, comenta que se separa qui es
troba casat. No avorta tothom, sinó les persones que per necessitats ho fan.
Opina que per a una dona haver de prendre la decisió d’avortar ha de costar
moltíssim i que, quan pren la decisió, està per damunt de tot allò que pugui
venir.

Assenyala que el PP ha assegurat que l’augment amb el nombre d’avortaments
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justifica la reforma de la Llei i que un portaveu diu “no creim que la tendència a
l’alça sigui un signe positiu i indica que alguna cosa estan fent malament”. El
Sr. Rodríguez explica que hi està totalment d’acord, però passa que la solució
del PP i la seva són diferents, com si les dones avortassin perquè volen i no es
plantejassin si  les causes són socials.  Opina que ben segur en tot  moment
aquesta no és desitjada per ningú i que el PP es dedica a eliminar la possibilitat
que aquelles persones que ho hagin de fer ho puguin fer. Comenta que és molt
fàcil, en lloc d’anar a cercar o d’ajudar les dones amb mesures socials, amb
mesures econòmiques per poder tenir aquests fills o no, es dediquen a retallar
les lleis. En castellà diuen “muerto el perro se acabó la rabia”. Es plany que
d’aquesta  manera  vulguin  disminuir  els  avortaments,  que  no  cerquen  les
causes socials, sinó que és molt més fàcil, retallen els drets adquirits fins ara;
sobretot,  una  llei  tan  important  com  aquesta,  es  pretén  aprovar  sense  el
consens polític amb altres partits, únicament amb els sectors o amb el vistiplau
dels sectors més conservadors del Partit Popular. Argumenta que està segur
que aquí molta de la gent que està en el Partit Popular pensa que la Llei actual
és una bona llei i que no han de veure amb bons ulls la seva reforma, de la
mateixa manera que no veurien amb bons ulls la reforma de les lleis que ha
esmentat abans:  la reforma del  divorci  o la reforma dels casaments, de les
parelles del mateix sexe. Aleshores, demanaria al Sr. Batle, ja que és una llei
que promulga el seu partit, que com a mínim en aquest cas s’abstengui en la
votació i deixi que els partits d’aquesta sala puguin votar si estan d’acord amb
el manteniment de la llei com ha estat fins ara, perquè allò que es diu aquí, en
aquesta moció, és mantenir la llei com està fins ara, ni més endavant ni més
enrere,  perquè  també  ho  podrien  reclamar.  Així  mateix,  podrien  dir  que
consideren  que  els  supòsits  de  l’actual  Llei  són  curts  i  que  en volen  més.
Demana que es mantengui la Llei com està fins ara, deixar-la talment, que no
es toqui  i  trobar  consensos o  cercar-los després en el  Parlament,  amb qui
s’hagin de cercar i trobar.

Intervé la Sra. Horrach. Abans de tot, els volia explicar que això és un avanç
projecte, que és molt tendre i que està en període de gestació, que no se sap
ben bé què passarà i què no passarà. Per tant, és vera que afecta a totes les
dones del món, per dir-ho d’alguna manera, però considera que no han de fer
suposicions ni crear alarmes allà a on realment encara no n’hi ha. Exposa que
una de les suposicions de la Llei que sí està molt clara que es reformarà –ja es
va prometre al programa electoral i va estar consensuat i amb el suport de la
majoria de la població espanyola– és que una dóna menor de 18 anys no pugui
avortar sense permís dels seus pares, és una promesa que ja es va fer en el
programa electoral,  que recorda que fou  aprovada i  tengué el  suport  de la
majoria de l’Estat espanyol. Assenyala que li fa la sensació que l’única solució
que hi ha per als grups de l’oposició és avortar, quan hi ha un problema és
avortar.  Indica que aquesta llei  no pretén això,  sinó  informar,  donar  suport,
instruir, educar, vetllar per la dona, perquè hi ha més solucions. Amb aquesta
llei  allò  que  es  pretén  fer  –encara  és  molt  tendre,  com  ha  dit  abans–  és
assessorar la dona, perquè avortar no és l’única solució, n’hi ha més. Comenta
que l’única Llei que està vigent en aquest moment és la 2/2010, de dia 3 de
març, és per l’única per la qual es regeixen en aquest moment i per la qual es
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regiran en els propers mesos. Per tant, demana que no creïn alarmisme allà a
on no n’hi ha i confirma que de cap manera l’equip de govern pot donar suport
a una moció que està en un període molt primerenc.

Intervé la Sra. Sabater. Comenta que primer de tot dir vol dir al Sr. García que
evidentment respecten la llibertat de tothom de poder decidir si vol donar suport
o no, fins i  tot  a aquesta moció. A continuació dóna les gràcies al  grup del
PSM-Iniciativa Verds pel seu suport i, per altra banda, diu a la Sra. Horrach que
és clar que no només és tocar; demana per què l’han de modificar si funciona.
Si diu que és un avantprojecte, demana per què el toquen si està bé així com
està. Li recorda que no ho han dit ells, que qui vol reformar és el seu ministre el
Sr. Gallardón; en cas contrari el seu grup, el PSOE no hauria dit res, fins i tot ni
hauria presentat la Moció, evidentment. Assenyala que, si la deixen com està,
ells no hi tenen cap problema, que l’assumpte de passar de 16 a 18 anys seria
discutible,  són diferents visions.  Insisteix  a  reiterar  que no la  toquin perquè
Espanya actualment té altres problemes.

La Sra. Sabater vol afegir que evidentment la Llei està allà, no obliga a ningú, i
que, si no la volen utilitzar, doncs que no ho facin, està per a qui no té recursos
i té la necessitat que la Llei l’empari per fer-ho, no es pot dir d’altra manera. Per
altra banda, assenyala que les legislacions restrictives està comprovat que no
baixen el nombre d’avortaments, al contrari, disparen i augmenten els il·legals,
els insegurs, els perillosos, i aquí ja entren altres qüestions com que hi pugui
morir la mare.

El Sr. García exposa que ha pogut entendre de la intervenció de la Sabater en
relació amb el seu grup, que respecta allò que es pronunciïn de la manera en
què ho fan. Afirma que el seu grup també respecta que tant un grup com l’altre
mantengui i defensi les seves postures, i que no té cap dubte que els dos grups
sabran fer i  defensar el millor, i  sobretot d’una forma totalment democràtica,
recalca que no en té cap dubte. Assenyala que precisament la democràcia és
això, defensar les seves idees, la ideologia, i acceptar el resultat de les urnes al
final.

Intervé el Sr. Rodríguez. Manifesta que certament és allò que deien abans, és
un debat ideològic, no de retallades, però ho volen disfressar amb retallades.
Insisteix a dir que és un debat ideològic i que el sector més conservador, el
Partit Popular, s’està imposant, de la mateixa manera que a la Llei Wert sobre
educació  el  sector  més  conservador  del  Partit  s’ha  imposat.  Comenta  que,
quan s’hagi aprovat la Llei, la reforma, la contrareforma a la Llei, ja no tendrà
solució.  Demana  que,  si  consideren  que  la  llei  actual  és  una  bona  llei,
consensuada, una llei de mínims, la deixin com està. Indica que allò que és cert
és que el Sr. Gallardón quan es presentava batle a Madrid estava demostrant a
qui  serveix  realment,  als  sectors  més  conservadors  de  l’Església  catòlica.
Considera que aquesta és una situació que no es pot negar; si la dona no ha
d’avortar, demana que cerquin solucions als seus problemes perquè, si allò que
es fa és retallar els seus drets, l’únic que faran és que es tornin a avortar a
Londres o a clíniques mig amagades, i creixin les morts de les dones que hi

2



havia un temps. Expressa que l’única cosa que es va aconseguir amb dita Llei
és que s’avortàs legalment, no que no s’avortàs. Aleshores allò que demanen al
Partit Popular és que s’abstengui en aquesta sala sobre la votació de la Moció i
que deixi que aquells partits que pensin que continuar amb la llei que hi ha fins
ara és una bona causa,  perquè,  si  no,  les dones continuaran avortant,  ara
d’amagat en clíniques privades o a Londres com feien un temps.

Intervé la Sra. Horrach. Comenta que l’única cosa que vol dir és que en aquest
punt el Partit Socialista es basa en especulacions del seu grup, no hi ha res
més. Assenyala que no es basa en fets provats ni en documents; per tant, no
poden reprotxar res al Govern.

A continuació, es passa a votar la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE
relativa a la nova regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs, que es
rebutja amb el següent resultat: vuit (8) vots a favor dels grups municipals del
PSIB-PSOE  i  el  PSM-Iniciativa  Verds,  deu  (10)  vots  en  contra  del  grup
municipal  del  PP  i  dos  (2)  vots  d’abstenció  del  grup  municipal  dels
Independents d’Inca.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSM-INICIATIVA VERDS PEL DRET A LA
PREVENCIÓ  I  A  LA PROTECCIÓ  DE  LA SALUT,  MITJANÇANT  UN
SISTEMA SANITARI PÚBLIC DE CARÀCTER UNIVERSAL

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds pel
dret a la prevenció i a la protecció de la salut, mitjançant un sistema sanitari
públic  de  caràcter  universal  de  data  24  de  maig  de  2013,  i  que  transcrita
textualment diu:

“Moció:  Per   dret  a  la  prevenció i  a  la  protecció  de  la  salut,  mitjançant  un
sistema sanitari públic de caràcter Universal.

El  grup municipal  del  PSM-IniciativaVerds a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la
consideració del PLE la següent 

MOCIÓ

Alpha Pam, un jove de 28 anys, veí de Can Picafort, morí de tuberculosi a casa
seva el passat 21 d'abril.  Sis mesos abans de la seva defunció, Alpha Pam
havia iniciat el seu periple pels centres de salut i l'Hospital Comarcal d'Inca.
Alpha Pam era ciutadà senegalès, residia a l'Estat espanyol des de feia vuit
anys i no tenia tarja sanitària. El gerent de l'Hospital d'Inca va ser cessat el
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passat 22 de maig, però encara ara no s'ha assumit cap responsabilitat política
per  aquests  fets,  per  les  causes  que  el  provocaren  ni  per  la  manca
d'explicacions públiques al respecte. 

La  salut  és  un  dret  universal  irrenunciable  i  l'administració  pública  ha  de
garantir l’accés al sistema sanitari públic a tota la població sense distincions.
L’accés a  la  salut  i  a  l'assistència  mèdica  és  un dret  reconegut  en  acords
internacionals  que  obliguen  a  l’Estat  espanyol,  com  ara  la  constitució  de
l’Organització  Mundial  de  la  Salut  (OMS)  a  l’any  1946  o  l’article  25  de  la
Declaració Universal de Drets Humans de 1948.

El Reial decret 16/2012 vulnera aquest dret universal. En aquest sentit, a l’auto
del tribunal constitucional 13/ 2012 els magistrats declaren “el dret a la salut i el
dret a la integritat física (..)  posseeixen una importància singular en el  marc
constitucional, que no pot veure’s desvirtuada per la mera consideració d’un
eventual  estalvi  econòmic”.  També  descriu  que  la  universalització  de
l’assistència sanitària és un dret a la protecció de la salut que està vinculada a
la  garantia  de  la  dignitat  de  la  persona  i  que  afecta  els  drets  individuals  i
col·lectius  de  la  comunitat,  especialment  pel  que  fa  a  les  malalties
infectocontagioses, per manca de control de la salut pública.

Per  altra  banda,  l'Estatut  d’Autonomia  de  les  Illes  Balears  estableix  al  seu
article 25.1 que “es garanteix el dret a la prevenció i a la protecció de la salut,
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter Universal”. Aquesta garantia
és impossible d’abordar amb una norma com el Reial decret llei 16/2012, que
ha finalitzat amb la universalitat del nostre sistema sanitari. 

La sanitat pública universal i de qualitat, fins ara, era la base fonamental per al
desenvolupament de l’estat de benestar, que és un dels pilars per assegurar la
solidaritat i l’equitat dins una societat. En els darrers anys hi ha una campanya
generalitzada per  desmantellar  i  desprestigiar  els  sistemes públics de salut,
amb  la  intenció  de  privatitzar  els  sistemes  sanitaris  públics  i  cerca  una
oportunitat per fer negoci. La ciutadania es veurà obligada a pagar per poder
utilitzar els centres assistencials i una part de la població, la més vulnerable,
cada vegada més nombrosa, es veurà fora del sistema sanitari. 

Per tot això, el Ple adopta els següents acords

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Inca lamenta profundament la mort del Sr. Alpha Pam,
mort a casa seva de tuberculosi. Així mateix manifesta la seva indignació per
aquest  fet  i  insta  la  Conselleria  de  Salut  aprendre  totes  les  mesures
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necessàries perquè un fet tan lamentable com aquest no torni a succeir a la
nostra comunitat.

Segon.- L'Ajuntament d'Inca reconeix que la millor garantia sanitària possible
és que tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes rebin el mateix tracte sanitari,
a  l’atenció  primària,  a  l’hospitalària  i  a  l’especialitzada,  per  això  s'insta  el
Govern que elabori, en el termini màxim d’un mes, un decret llei perquè totes
les persones censades als  municipis  de la  nostra illa  puguin accedir  a  una
targeta sanitària. Donant així compliment a l’article 25 de l’Estatut de les Illes
Balears.

Tercer.-  L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a restablir el
servei de mediadors culturals al Servei de Salut de les Illes Balears, als centres
de salut i als hospitals públics.

Quart.- L'Ajuntament d'Inca demana al president de les Illes Balears que cessi
l’actual conseller de Salut.”

Intervé el Sr. Caballero, qui comenta que el Sr. Alpha Pam, un jove de 28 anys,
veí de Can Picafort,  va morir de tuberculosi en el  seu domicili  el  passat 21
d’abril i que, 6 mesos abans de la seva defunció, havia iniciat el seu periple
pels centres de salut i l’Hospital Comarcal d’Inca. 

El Sr. Caballero explica que el Sr. Alpha Pam era ciutadà senegalès, residia a
l’Estat espanyol des de feia 8 anys i no tenia targeta sanitària. Explica que el
gerent  de  l’Hospital  d’Inca  va  ésser  cessat  el  dia  21  de  maig,  s’han  obert
expedients a la coordinadora d’admissió, a l’infermer de triatge i a la doctora de
l’Hospital  d’Inca  que  el  va  atendre,  i  que  encara  ara  no  s’ha  assumit  cap
responsabilitat política per aquests fets, per les causes que el provocaren i per
la manca d’explicacions, i sobretot les mentides que s’han dit al respecte.

Continua dient que no estan davant un problema mèdic,  sinó de naturalesa
política.  Afirma  que  la  salut  és  un  dret  universal  i  irrenunciable,  i  que
l’Administració pública ha de garantir l’accés al sistema sanitari públic a tota la
població sense distincions. L’accés a la salut i a l’assistència mèdica és un dret
reconegut  en  acords  internacionals,  que  obliguen  l’Estat  espanyol,  com  la
Constitució i l’Organització Mundial de la Salut o l’article 25 de la Declaració
Universal de Drets Humans.

Exposa que el Reial decret 16/2012 vulnera aquest dret universal, en aquest
sentit a l’auto del Tribunal Constitucional 13/2012 els magistrats declaren que el
dret a la salut i el dret a la integritat física posseeix una importància singular en
el marc institucional que no pot veure’s desvirtuada per la mera consideració
d’un eventual estalvi econòmic.

Reitera  la  frase  “no  pot  veure’s  desvirtuada  per  la  mera  consideració  d’un
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eventual  estalvi  econòmic”.  També  descriu  que  la  universalització  de
l’assistència sanitària és un dret a la protecció de la salut que està vinculada a
la  garantia  de la  dignitat  de  la  persona,  i  que afecta  els  drets  individuals i
col·lectius  de  la  comunitat,  especialment  pel  que  fa  a  les  malalties
infectocontagioses, per manca de control de la salut pública.

Per altra banda, el Sr. Caballero indica que l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears estableix en el seu article 25.1 que “es garanteix el dret a la prevenció i
a  la  protecció  de  la  salut  mitjançant  un  sistema sanitari  públic  de  caràcter
universal”; comenta que dita garantia és impossible d’abordar amb normes com
el Reial decret llei 16/2012, que finalitza amb la universalitat del seu sistema
sanitari.

Manifesta  que la  sanitat  pública universal  i  de  qualitat  fins  ara  era  la  base
fonamental per al desenvolupament de l’estat de benestar, que és un dels pilars
per  assegurar  la  solidaritat  i  l’equitat  dins  una societat.  Afegeix  que  en  els
darrers anys hi ha una campanya generalitzada per desmantellar i desprestigiar
els  sistemes  públics  de  salut,  amb  la  intenció  de  privatitzar  els  sistemes
sanitaris i cercar una oportunitat per fer negoci.

Assenyala que la ciutadania es veurà obligada a pagar per poder utilitzar els
centres assistencials i que una part de la població, la més vulnerable i cada
vegada més nombrosa, es veurà fora del sistema sanitari.

Així doncs, des del PSM-Iniciativa Verds demanen al Ple de l’Ajuntament d’Inca
que adopti els següents acords:

Primer. L’Ajuntament d’Inca lamenta profundament la mort del Sr. Alpha Pam,
mort al seu domicili d’una tuberculosi, així mateix manifesta la seva indignació
per  aquest  fet  i  insta  la  Conselleria  de  Salut  a  prendre  totes  les  mesures
necessàries perquè un fet tan lamentable com aquest no torni a succeir a la
nostra comunitat.

Segon. L’Ajuntament d’Inca reconeix que la millor garantia sanitària possible és
que tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears rebin el mateix tracte
sanitari a l’atenció primària, l’hospitalària i a l’especialitzada, i insta el Govern
que elabori  en el  termini  d’un mes un decret llei  perquè totes les persones
censades als municipis de la nostra illa pugui accedir a una targeta sanitària, i
donar així compliment a l’article 25 de l’Estatut de les Illes Balears.

Tercer. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a restablir el
Servei  de Mediadors  Culturals  als  serveis  de  salut  de les Illes  Balears,  als
centres de salut i als hospitals públics.

En aquest moment el Sr. Batle s’incorpora a la sessió plenaria.

Acaba  la  seva  intervenció  sol·licitant  a  l’Ajuntament  d’Inca  que  demani  al
president de les Illes Balears que cessi en el seu càrrec l’actual conseller de
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Salut.

Intervé  la  Sra.  Oses,  manifesta  que  des  del  grup  municipal  socialista
condemnen que l’actual política de retalls duita a terme pel Ministeri de Salut i
també per la Conselleria de Salut de les Illes Balears s’hagi cobrat la vida d’un
picaforter anomenat Alpha Pam. 

Afirma que l’accés a la salut no és ni molt menys un luxe, és un dret que fins
ara havia estat  reconegut  i  avalat  per nombroses lleis i  acords tant a nivell
autonòmic,  nacional  com  internacional,  tal  com  han  exposat  i  explicat  els
companys del PSM a la lectura de la seva Moció.

Exposa  que  desprestigiar  el  sistema  públic  de  salut  coincideix  amb  una
campanya  privatitzadora,  juguen  un  paper  fonamental  dins  l’estratègia  de
convèncer l’opinió pública de les ineficiències i problemes de funcionament del
sistema  sanitari  públic,  quan  són  els  liberals  i  els  neoconservadors  els
principals responsables d’aquesta situació, a través de noves formes de gestió
empresarial que, amb l’excusa d’innovar i estalviar, cerquen benefici econòmic
en detriment de la sanitat pública.

Considera que els grans perdedors d’aquests canvis que s’apropen seran els
ciutadans, perquè la qualitat del servei sanitari empitjorarà i els models privats
tenen un cost molt més elevat,  la ciutadania es veurà obligada a pagar per
poder utilitzar els sistemes assistencials i una bona part de la població, la més
vulnerable i de cada vegada més nombrosa, es veurà fora del sistema sanitari i
es coneixeran més casos com el d’Alpha Pam si no s’atura aquesta situació.

Assenyala  que  hi  ha  una  estratègia  que  camina  lenta  i  continuada,  fins
aconseguir que el dret de la protecció a la salut deixi de ser un dret de tots i
sigui  un  privilegi  per  a  aquestes  persones que  puguin  pagar-la,  deixant  de
banda els manco privilegiats, un model similar a l’antiga beneficència.

En definitiva, expressa que no es pot permetre que la sanitat sigui un privilegi,
la sanitat ha de continuar essent un dret fonamental per a totes les persones i
no com a està essent aquest decret 16/2012. Per aquest motiu anuncia que el
grup  municipal  socialista  donarà  suport  a  la  Moció  presentada  pel  grup
municipal PSM Iniciativa-Verds, i també vol avançar-se al que dirà la persona
que defensi la dita Moció per part del Partit Popular. La Sra. Oses continua
explicant  que  s’ha  acusat  a  diferents  nivells  els  partits  de  l’oposició  de  fer
demagògia. Si és així, demana per què s’han pres decisions com la de cessar
en  el  seu  càrrec  un  gerent  i  obrir  expedient  a  diferents  professionals  de
l’Hospital d’Inca.

Intervé el  Sr.  García,  qui  comenta que, sense incidències, l’èmfasi  que han
posat els membres del PSM-Iniciativa Verds i el PSOE amb la seva postura
està clar, creu que és absolutament lloable, i es tanca a la primera i segona
proposta que es realitza a la Moció. Referint-se a la primera, esmenta que és
lamentar profundament la mort del Sr. Alpha Pam i les pautes que segueixen,
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opina que no s’hi pot votar en contra, i que la solució perquè no torni a succeir i
que tots subscriuen –almanco el grup municipal dels Independents d’Inca– és
que es prenguin les mesures necessàries;  així  doncs,  considera que també
s’ha de votar a favor del punt 2. Respecte als punts 3 i 4 opina que surten de la
qüestió en sentit estricte que succeeixin i lamentin uns fets. El grup municipal
dels Independents d’Inca no demanar que es modifiqui res, però pensa que pot
votar a favor dels punts 1 i 2 de la Moció, i els resumeix a lamentar la mort i
donar un remei perquè no torni a succeir.

El Sr. García considera que s’han d’establir les mesures adients perquè no torni
a ocórrer un fet semblant i manifesta que tenen el seu suport. Si es tracta d’un
debat ideològic o no, o tal vegada una lluita, diu que cadascú ho consideri. Es
reitera que es  tracta d’evitar  que aquests  fets  no tornin  a succeir  i  que es
prenguin les mesures adequades.

Amb referència als punts 3 i 4, anuncia que el grup municipal Independents
d’Inca no està en disposició de dir que siguin les mesures més adequades,
però que en els punts 1 i 2 votaran a favor.

Intervé el Sr. Gili, parlant en nom del Sr. Batle i del grup municipal PP, afirma
que lamenten profundament la mort del Sr. Alpha Pam i que s’establiran les
mesures  pertinents  perquè  no  torni  a  ocórrer.  A  continuació  fa  un
reconeixement explícit  a tots els professionals de l’Hospital  Comarcal  d’Inca
que  amb  la  seva  vocació  cap  a  les  persones  plenes  de  salut  i  la  seva
professionalitat  tenen  molt  a  dir,  vol  deixar  clar  que  desitja  fer  un  bon
reconeixement a tot el personal sanitari i no sanitari de l’Hospital d’Inca que fan
molt bona feina.

Es dirigeix al Sr. Caballero, li diu que no vol entrar en qüestions de saber el que
ha fallat, llança la pregunta si és el sistema, o la persona o ambdós. No parlarà
de  targetes  sanitaris  o  no,  ni  de  retalls,  creu  que  són  competències
supramunicipals i que hi ha altres fòrums que es poden debatre aquests temes,
com als parlaments autonòmics i al Congrés dels Diputats.

Vol  argumentar  el  primer  punt:  està  d’acord  amb el  Sr.  Caballero  i  amb la
Conselleria de Salut perquè es prenguin les mesures necessàries perquè un fet
com aquest no torni  a succeir.  En aquests moments es clarifiquen totes les
instruccions amb totes les mesures per saber on s’ha fallat per posar-hi remei.

Referent  al  segon  punt,  explica  que  també  està  d’acord  que  l’Ajuntament
reconeix que la millor  garantia sanitària possible és que tots els ciutadans i
ciutadanes  de  les  Illes  Balears  rebin  el  mateix  tracte  sanitari  a  l’atenció
primària, l’hospitalària i a l’especialitzada.

Amb referència al  decret,  el  Sr.  Gili  afirma que no està d’acord amb el  Sr.
Caballero, argumenta que la condició d’assegurat i beneficiari es troba regulada
al Decret llei 1.192/2012, de dia 3 d’agost, on es regula la condició d’assegurat i
de beneficiari a efectes d’assistència sanitària a Espanya.
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El Sr. Gili explica que les persones estrangeres no registrades ni autoritzades
com a residents a Espanya tenen dret a l’assistència sanitària gratuïta en els
supòsits següents: en cas d’urgència per malaltia o accident, qualsevol quina
sigui  la causa;  s’inclou tot  el  procés de seguiment  de la urgència fins l’alta
mèdica del pacient, és a dir, des del diagnòstic fins a la curació. Exposa que
tenen  dret  a  l’assistència  a  l’embaràs,  en  el  part  i  en  el  postpart.  Tenen
assistència  els  menors  de  18  anys  en  les  mateixes  condicions  que  els
espanyols. Tenen assistència els sol·licitants de protecció internacional, així les
víctimes del tràfic de persones, tot és gratuït. Informa que, a més, en aquesta
comunitat s’ha ampliat el supòsit d’assistència a les persones amb malalties de
salut  pública  i  de  salut  mental.  En  el  cas  de  totes  les  malalties
infectocontagioses que puguin crear un problema a la comunitat, tot hi entra
d’una manera gratuïta, des del diagnòstic fins a la curació del pacient, afirma
que ho diu la llei.

Conclou que ha argumentat els casos en els quals tenen assistència; per tant,
el que ha fallat es demana si és el sistema o la persona, o ambdós, és allò que
s’hauria d’investigar per part de la Conselleria de Sanitat.

Quant al tercer punt, que diu: “L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes
Balears a restablir el Servei de Mediadors Culturals”, comenta que dit Servei
s’ha  restablert.  Explica  que  a  l’any  2011  havia  12  mediadors  culturals  que
estaven finançats per la Conselleria d’Immigració, amb fons del Ministeri i una
altra part per l’IB-SALUT. Exposa que l’any 2012 no es va rebre el finançament
per  part  de  la  Conselleria  d’Immigració,  però  que,  no  obstant  això,  es  va
mantenir el Servei. També és cert que el segon semestre de l’any 2012 es va
acordar no continuar-lo, però actualment s’ha restablert. Conclou que aquesta
és la distribució dels mediadors que hi ha a les Illes.

El Sr.  Gili  continua explicant que hi  haurà tres mediadors a Palma amb els
perfils  següents:  un  serà  d’àrab,  l’altre,  subsaharià,  i  l’altre,  per  a  població
xinesa.

Exposa que dos mediadors àrabs prestaran servei a la Part Forana de l’illa, un
a l’àrea de l’Hospital d’Inca, que inclou l’hospital i els centres de salut de sa
Pobla i Inca, i un a l’Hospital de Manacor, que inclou els centres de salut de
Manacor i Felanitx. Per altra banda, hi haurà un mediador d’àrab que prestarà
els seus serveis a l’illa d’Eivissa.

Amb referència al quart punt es dirigeix al Sr. Caballero per comentar-li que ha
de comprendre que no pot anar en contra d’un membre del seu propi partit.
Recorda que hi ha una demanda judicial i exposa que els jutges depuraran les
seves responsabilitats si n’hi ha, i que fa la impressió que l’únic que cerquen
són responsabilitats polítiques i no l’arrel del bessó, que és el més important.

Intervé el Sr. Caballero, exposa que com a regidor de l’Ajuntament d’Inca –per
tant, representant polític– quan demana responsabilitats són les polítiques, que
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són les que està obligat a demanar quan succeeix un fet com aquest. Indica
que les responsabilitats judicials, penals, socials es demanaran on pertoqui.

Continua exposant que evidentment demana responsabilitats polítiques, perquè
vol  uns  responsables  polítics.  Quan  aquests  no  ho  són,  se’ls  ha  d’exigir
responsabilitats, siguin del seu grup o d’un altre, i de qualsevol color polític. 

Es dirigeix al Sr. Gili explicant que quan ha dit que parlava en nom propi i del
Sr. Batle donava el suport al personal de l’Hospital Comarcal d’Inca. Expressa
que des del grup municipal del PSM-IV recullen i s’adhereixen a aquest suport,
i demanen que siguin coherents amb el que han dit. El Sr. Caballero continua
dient  que  el  seu  conseller,  al  qual  donen  suport  i  no  li  volen  demanar
responsabilitats polítiques, ha cessat en el seu càrrec el gerent de l’Hospital
d’Inca.  S’han  obert  expedients  a  tres  professionals  de  l’Hospital  Comarcal
d’Inca, als quals el Sr. Gili dóna suport. Només per aquests fets, considera que
a l’esmentat conseller se li haurien d’exigir responsabilitats polítiques, i fer-los
dimitir, només amb les primeres paraules que ha dit el Sr. Gili. El Sr. Caballero
diu  que  o  es  dóna  suport  al  personal  de  l’Hospital  d’Inca  i  exigeixen
responsabilitats polítiques al conseller o les paraules del Sr. Gili són buides.

El  Sr.  Caballero  comenta  que  evidentment  s’ha  de  lamentar  la  mort  d’una
persona, i no hi ha cap dubte. A més, que s’han d’aplicar mesures perquè no
torni  a  succeir,  però  no es  parla  d’un  problema mèdic,  ni  de  l’actuació  del
personal  sanitari,  sinó  que  es  debat  un  problema polític.  Assenyala  que  el
Decret  no l’ha fet  el  personal  de l’Hospital  Inca sinó uns polítics,  i  que les
instruccions no les donava el personal sanitari sinó un polític, al qual s’ha de
demanar responsabilitats, a tots ells, i sobretot quan passa un fet com aquest
en què perd la vida una persona és obvi que s’han de demanar responsabilitats
polítiques.  El  Sr.  Caballero  demana  quan  tenen  previst  demanar
responsabilitats  polítiques a qualcú i  si  els  polítics són responsables de les
seves accions, fets o decisions.

Creu  que això  no té  cap  discussió  possible,  fins  i  tot  ha  passat  en  temes
menors, i dels quals el Sr. Batle també està assabentat.

El Sr. Caballero esmenta que, si el conseller no ha complert amb les seves
funcions, se li  ha de demanar una responsabilitat  política. Quant a l’atenció
sanitària  universal,  creu que no cal  entrar  en detall  respecte a les targetes
sanitàries, ni  defensar el  que és evident, el  que està recollit  a la Declaració
Universal dels Drets Humans. Considera que no s’ha de qüestionar si la sanitat
ha d’esser universal o no, és un debat en el qual no vol entrar a dia d’avui.

Intervé la Sra. Oses, afirma que ha exposat bé la seva postura a la primera
intervenció.  S’adhereix  a  les  darreres  paraules  dites  pel  Sr.  Caballero  i  vol
afegir que és molta més la responsabilitat dels polítics, ja que el personal actua
segons les decisions i directrius d’aquests.

Intervé la Sra. Barceló, qui comenta que es manté en la postura exposada a la
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seva intervenció.

Intervé el Sr. Gili, assenyala que hi ha hagut una investigació i uns expedients, i
que aquests no arribaran a port. Assegura que la feina dels professionals ha
estat  la  correcta.  Explica que en un moment determinat  hi  ha hagut  un fet
puntual; no vol parlar de qüestions mèdiques sobre el que va succeir, perquè es
podria parlar més d’una hora d’aquest assumpte i, per tant, l’ha obviat. 

El  Sr.  Gili  comenta que el  punt  de vista  del  Sr.  Caballero és la  politització.
Considera que el seu parer és aplicar mesures perquè no torni a passar.

El  Sr.  Gili  proposa fer  una declaració  institucional  de  tots  els  partits  o  una
proposta, i a canvi retirar el punt número 4, ja que el Sr. Gili comenta que s’ha
de  comprendre  que  no  pot  anar  contra  el  seu  propi  partit.  Sol·licita  al  Sr.
Caballero llegir la proposta i, en cas d’estar-hi d’acord, dur-la a terme. Llegeix la
redacció de la seva proposta, del següent contingut literal:

“L’Ajuntament d’Inca lamenta profundament la mort del Sr. Alpha Pam, insta la
Conselleria de Salut a prendre totes les mesures necessàries des d’un punt de
vista integral, biopsicosocial, perquè fets lamentables com aquests i altres no
tornin a succeir a la nostra comunitat, i dóna suport i reconeixement a tot el
personal de l’Hospital Comarcal d’Inca.”

El Sr.  Gili  dóna una explicació de la frase “des d’un punt de vista integral”.
Exposa que la salut no és absència de la malaltia, sinó que és un benestar
físic, psíquic i social; per tant, no són només mesures des d’un punt de vista
fisicoassistencials,  sinó  de  tipus  psicològic  i  social,  perquè  aquests  fets  no
tornin a passar a la Comunitat de les Illes Balears.

El Sr. Gili demana la seva opinió al Sr. Caballero.

El Sr. Caballero contesta que li pareix bé, però que després de la intervenció
del  Sr.  Gili  no  pot  acceptar  de  cap manera  que digui  que s’està  polititzant
aquest assumpte. Es parla de la sanitat pública i, així doncs, és un debat públic
polític d’un fet greu que ha succeït. Reitera el comentari fet pel Sr. Gili sobre la
politització del tema i que no podia anar en contra del seu propi partit. El Sr.
Caballero treu la conclusió que, per una banda, no pot fer política, però el Sr.
Gili sí pot fer partidisme. 

El Sr. Caballero expressa que li és igual si el conseller és d’un partit o d’un
altre,  només  reclama  responsabilitat  política,  opina  que  la  societat  no  pot
acceptar  de  cap  manera  que  els  polítics  no  assumeixin  les  seves
responsabilitats.  Indica  que  s’ha  cessat  un  gerent,  s’ha  obert  expedient  a
personal  mèdic  i  un  responsable  polític  continua  en  el  seu  càrrec.  El  Sr.
Caballero demana si els polítics tenen responsabilitats, demana si les seves
accions no tenen conseqüències, si els errors i equivocacions no han de tenir
una conseqüència i una responsabilitat. Conclou que l’única argumentació és si
és d’un partit o d’un altre. 
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Considera que els fets succeïts són molt greus i que, per tant, allò mínim que
pot  fer  un  polític  quan  passen  aquests  tipus  de  fets  és  assumir  les  seves
responsabilitats, sigui del color que sigui.

Es dirigeix al Sr. Batle i li recorda una situació similar dient: “Vostès varen estar
a punt, varen a estar a punt...” Continua dient que el Sr. Batle no va pensar si
era d’un partit o d’un altre i que va venir de molt poc temps, i com hauria pogut
acabar o com ha acabat. Considera que quest fet és gravíssim i parla sobre la
mort  d’una  persona.  El  Sr.  Caballero  llança  la  pregunta  si  pel  fet  d’ésser
conseller no ha d’assumir responsabilitats polítiques, quan el batle d’Inca, la
diputada del PSM han d’assumir dites responsabilitats; així, es demana per què
no les ha d’assumir el conseller de Salut. Recalca que és evident que s’han de
demanar responsabilitats polítiques. 

Explica que el grup municipal del PSM-IV mantén la Moció i que. si aquesta no
s’aprova, després podrien entrar a discutir si es podria realitzar una declaració
institucional o no. Expressa que és evident que, encara que aquesta moció no
s’aprovi, en el Ple com a mínim s’ha de lamentar la mort d’aquesta persona i
demanar que això no torni a succeir mai més, també creu que el que s’ha de fer
és demanar responsabilitats polítiques. Opina que els polítics han d’assumir
que tenen responsabilitats i que s’han de complir.

El Sr. Batle dóna tota la raó al Sr. Caballero i afirma que serà molt clar i concret.
Comenta que el Sr. Gili,  com a sanitari, a vegades no és conscient de com
s’han d’interpretar les coses o com s’han de dir. Assenyala que la discussió no
va dirigida si el conseller de Sanitat té responsabilitat o no, sinó que volen que
des  del  present  Ple  a  dia  d’avui  no  tenen  potestat  ni  els  arguments  per
dictaminar si el conseller de Salut hi té responsabilitat o no. Es dirigeix al Sr.
Caballero, a qui diu que no li va be, és el seu parer. El Sr. Batle ha vist dues
pàgines que han sortit als mitjans de comunicació; si es llegeixen, malgrat que
no diu que sigui veritat, generen dubtes. 

Exposa que el fet puntual concret que no té solució i que lamenten és la mort
d’una persona. Llança la pregunta de qui és la responsabilitat i què ha fallat, el
sistema o les persones; respon que no se sap, que allò que s’ha de tenir clar en
aquest ple és la importància de la pèrdua d’una persona, que no té solució, i
aplicar  totes les mesures que calguin perquè no torni  a ocórrer,  és el  més
important.

El Sr. Batle no discuteix si és dels seus o no, considera que el Sr. Gili no s’ha
expressat correctament, atès que quan el Sr. Batle va parlar amb ell sobre la
defensa de la Moció no es va expressar en aquests termes. Afirma que el debat
polític a vegades dur a contrarestar el  que es diu.  Continua explicat que el
conseller, el batle o el Sr. Caballero, si tenen responsabilitats, s’han d’assumir,
però,  respecte  a  demanar  la  dimissió  del  conseller  sense  tenir  clar  si  la
responsabilitat és seva, el Sr. Batle diu que no la demanarà, sigui del partit que
sigui. Ell primer creu en la innocència de les persones i després en la defensa,
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demanar dimissions i responsabilitats es faci. El Sr. Gili el que volia explicar era
que  volia  sortir  del  debat  polític;  el  Sr.  Batle  és  el  primer  que,  si  hi  ha
responsabilitat del conseller, demanarà la seva dimissió, no hi ha cap problema;
a  més,  comenta  que  això  ja  ho  ha  fet.  En  aquest  cas  el  Sr.  Batle  no  té
arguments ni  informació per demanar la dimissió del  conseller,  la qual  cosa
també  està  explicada  en  el  decret.  Expressa  que  el  decret  tal  com  està
establert  sí  es  compleix,  i  si  s’aplica,  no  deixa  a  ningú  sense  cobertura
sanitària, perquè al final es desborda a un debat polític, el fons de la qüestió és
com aplicaran els recursos que tenen i les ordenances, i com s’aplicaran en un
àmbit tan senzill com és la sanitat.

El Sr. Batle continua exposant que avui –lamenta no haver tengut l’habilitat de
saber-se expressar– vol evitar entrar en debats polítics, es reitera que, si el
conseller té responsabilitats, que es depurin, i que dimiteixi o que el cessin en
el seu càrrec. Manifesta que hi està totalment d’acord, però que en el present
Ple no té suficients arguments ni  informació per  demanar el  cessament del
conseller.  Reitera que és  un fet  lamentable  que no ha de tornar  a  succeir.
Explica que, per a la cessament del gerent i l’obertura d’expedient, hi ha hagut
un procés d’informació, que desconeix si s’ha analitzat de forma correcta o no,
però es va emetre un comunicat o informe reservat que se suposa que algú
haurà de depurar, però que no pertoca al Ple i menys al batle, i que al final es
parla del mateix.

El Sr. Batle comenta que com a batle i  com a ciutadà lamenta la mort d’un
ésser humà, considera que cal posar les mesures perquè no torni a succeir i
depurar responsabilitats, quan aquestes se sàpiga de qui són. 

El Sr. Batle demana el motiu pel qual no dimiteix el Sr. Bauzá, respon que és
perquè ho té delegat al conseller. S’adreça al Sr. Caballero per dir-li que al final
s’entenen tots dos i que el Sr. Gili ha estat molt clar, ha desgranat el quatre
punts, i que ha mostrat la conformitat de dos dels punts. Respecte al tercer
punt, comenta que ja s’aplica, i el quart punt és el que té més caire polític, es
tracta de saber qui té la responsabilitat. Repeteix que, si és necessari el batle,
el grup municipal demanarà responsabilitats, però no a dia d’avui, perquè no hi
ha suficients arguments ni informació per dur a terme aquesta proposta, opina
que amb un poc de voluntat per les dues parts es pot arribar a un acord.

Arran de la manifestació del Sr. Batle que no se sabia si la responsabilitat era
del sistema o de les persones, el Sr. Caballero llança la pregunta de qui és el
sistema, si els polítics no formen part d’ell. Considera que s’han de demanar
responsabilitats  als  professionals  i  que,  en  canvi,  no  se’ls  ha  demanat  als
polítics. Respecte als arguments, expressa que n’hi ha de sobres; assenyala
que d’entrada no ha estat  una qüestió  mèdica,  dels  serveis  d’urgències  de
l’Hospital Comarcal d’Inca. Exposa que, com bé sap el Sr. Gili, la tuberculosi no
es detecta a urgències sinó a l’atenció primària, i  aquesta persona no tenia
metge de capçalera perquè no tenia targeta sanitària, no per culpa del gerent
de l’Hospital, sinó a causa d’un reial decret i per unes instruccions. Comenta
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que  darrere  d’aquests  fets  s’ha  de  veure  que  hi  ha  unes  responsabilitats
polítiques.

El Sr. Gili intervé per aclarir que en el quart punt hi ha una demanda judicial i
que els jutges depuraran responsabilitats, si n’hi ha.

El Sr. Caballero contesta al Sr. Gili dient que hi està d’acord, que evidentment
hi ha qüestions judicials i n’hi ha que són polítiques; independentment que hi
hagi responsabilitats judicials, sí que hi ha responsabilitats polítiques, malgrat
que  no  s’hagi  comès  cap  delicte.  Per  tant,  esmenta  que  no  hi  ha
responsabilitats judicials i que, en canvi, sí n’hi ha d’àmbit polític.

El Sr. Batle demana si s’ha de suprimir el quart punt de la Moció.

El Sr. Caballero contesta que no té cap inconvenient que es votin els punts per
separat, o es pot deixar com que l’Ajuntament d’Inca sol·liciti al president del
Govern que es depurin totes les responsabilitats polítiques que es derivin del
cas,  si  no  vol  posar  el  nom del  conseller  de  Salut;  per  tant,  no  hi  té  cap
inconvenient. Suggereix que quedi textualment: “L’Ajuntament d’inca demana al
president de les Illes Balears que depuri  totes les responsabilitats polítiques
que es derivin d’aquest cas.”

El Sr. Batle demana al Sr. Gili  si  li  pareix bé el  que acaba d’exposar el  Sr.
Caballero.

El Sr. Gili  contesta que en el  fons és el  que ell  ha dit;  hi  ha una demanda
judicial, una investigació i s’han de depurar les responsabilitats a qui pertoqui,
sigui qui sigui.

El Sr. Caballero hi està totalment d’acord.

Intervé  el  Sr.  Gili,  expressa  que  el  fet  que  tothom tengui  targeta  sanitària
s’escapa  de  les  seves  competències,  per  la  qual  cosa  sol·licita  fer  una
declaració institucional per recollir totes les referides mesures per tal no ocorrin
aquests fets i suprimir el tercer punt, ja que està en marxa.

Intervé el Sr. García. Respecte al tercer punt sobre lamentar la mort del Sr.
Alpha Pam, suposa que tothom hi està d’acord. Quant a l’Hospital d’Inca i el
seu personal, considera que haurien d’esser capaços d’estar-hi d’acord; si ja és
així, li pareix perfecte. Pel que fa a la resta, esmenta que ja s’ha exposat.

El  Sr.  Secretari  exposa les esmenes de la part  resolutiva de la  Moció,  que
queda de la següent manera:

El primer punt queda igual. 
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El segon punt, on diu “...s’insta el Govern que elabori, en el termini màxim d’un
mes, un decret llei...” ha de dir “...s’insta el Govern que elabori com més aviat
millor un Decret llei...”.
En el tercer punt, on diu “...restablir el Servei de Mediadors Culturals...” ha de
dir “...mantenir el Servei de Mediadors Culturals...”
En el quart punt, on diu “...que cessi l’actual conseller de Salut...”  ha de dir
“...que depuri totes les responsabilitats polítiques d’aquest assumpte...”.

Així doncs, la part resolutiva de la Moció es proposa que quedi de la següent
manera:

“ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Inca lamenta profundament la mort del Sr. Alpha Pam,
mort a casa seva de tuberculosi. Així mateix manifesta la seva indignació per
aquest  fet  i  insta  la  Conselleria  de  Salut  aprendre  totes  les  mesures
necessàries perquè un fet tan lamentable com aquest no torni a succeir a la
nostra Comunitat.

Segon.- L'Ajuntament d'Inca reconeix que la millor garantia sanitària possible
és que tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes rebin el mateix tracte sanitari,
a  l’atenció  primària,  a  l’hospitalària  i  a  l’especialitzada,  per  això  s'insta  el
Govern  que  elabori,  com  més  aviat  millor,  un  decret  llei  perquè  totes  les
persones censades als municipis de la nostra illa puguin accedir a una targeta
sanitària. Donant així compliment a l’article 25 de l’Estatut de les Illes Balears.
Tercer.-  L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a mantenir el
Servei  de  Mediadors  Culturals  al  Servei  de  Salut  de  les  Illes  Balears,  als
centres de salut i als hospitals públics.
Quart.- L'Ajuntament d'Inca demana al president de les Illes Balears que depuri
totes les responsabilitats polítiques d’aquest assumpte.”
El  Sr.  Caballero  demana disculpes al  Sr.  Gili  perquè durant  el  debat  s’han
acalorat  i  vol  agrair  que hagin  arribat  a  acords,  perquè en el  fons  estaven
d’acord.

Seguidament es passen a votar les esmenes proposades pel grup municipal
del  Partit  Popular  explicades  anteriorment  i  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, les esmenes es declaren aprovades.

Seguidament es passa a votar la Moció del grup municipal del PSM-Iniciativa
Verds pel dret a la prevenció i a la protecció de la salut, mitjançant un sistema
sanitari públic de caràcter universal esmenada, i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, la Moció esmenada es declara aprovada.
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9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-INICIATIVA VERDS PER A LA
REIVINDICACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT EN CATALÀ

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds per
la reivindicació del Servei d’Ensenyament en català, de data 24 de maig de
2013, i que transcrita textualment diu:

“Moció: Per la reivindicació del Servei d’Ensenyament en català.

El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la
consideració del PLE la següent

MOCIÓ

El  Servei  d'Ensenyament  del  Català,  hereu  del  'Gabinet  de  Normalització
Lingüística' de la Direcció Provincial del MEC ha treballat durant 20 anys en
favor de la llengua catalana a l’escola amb tasques de formació, elaboració de
material,  suport  dins les aules,  redacció de normativa,  reunions amb pares,
mestres, alumnes, redacció dels projectes lingüístics, catalogació de les places
bilingües, etc. 

El  Servei  va  arribar  a  tenir  una  dotació  de  més  de  20  professionals  que
entraven dins les aules i assessoraven els mestres com havien d'aplicar les
tècniques d'aprenentatge de la lectura i escriptura, una dotació que s’havia anat
reduint fins quedar al mínim previ a la seva sobtada supressió, en el primer
acord adoptat pel nou equip a la Conselleria d’Educació, en la que resulta una
mostra  significativa  de  les  seves  prioritats  i  que  continuaran  els  atacs
governamentals  contra  la  llengua  i  la  cultura  catalana,  pròpia  de  les  Illes
Balears.

De fet, la supressió del servei s’emmarca en un rosari d’intervencions per anar
arraconant, esquarterant i desprestigiant la llengua catalana amb l’objectiu de
castellanitzar les Illes Balears.

Es tracta d’una mesura antisocial, en el sentit que el Servei d’Ensenyament del
Català actuava prioritàriament en aquells centres amb més dificultats (diversitat
lingüística i cultural de l’alumnat, grups amb dificultats d’aprenentatge, manca
de  recursos...)  i  perquè  perjudica  la  integració  lingüística  dels  nouvinguts,
contribuint  a  una  fractura  entre  comunitats  lingüístiques  i  per  sentit  de
pertinença, contrària, per tant, a la cohesió social. 
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També se’n  ressentirà  la  dotació  de  recursos  didàctics  per  al  treball  de  la
llengua que ha fet el servei i l’assessorament les estratègies didàctiques per
afavorir el treball de l’expressió oral, sempre tenint en compte la llengua familiar
i el context més proper. 

Per tot això, el Ple adopta el següent

ACORD

L’Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a recuperar el Servei
d’Ensenyament del Català i a aturar la seva ofensiva contra la normalització
lingüística a les Illes Balears.”

Intervé el Sr. Caballero. Manifesta que, com el Sr. Batle sap, la capacitat del
Govern de les Illes Balears per anar en contra de la llengua de la cultura pròpia
de les Illes Balears no té límit. Comenta que de vegades el Sr. Batle es queixa
que es presenten moltes mocions sobre temes lingüístics i culturals, però que
el Govern del Sr. Bauzá cada vegada retalla, canvia, malbarata tota la feina de
consens lingüístic  que s'ha duit  en aquestes Illes d'ençà que hi  ha...  El  Sr.
Caballero fa una pausa i diu que, si ho volen, poden passar a votació.

El Sr. Batle contesta que ell no és el batle.

El Sr. Caballero recalca que ha dit “si vol” i que, com que està convençut que
aquesta vegada hi votaran a favor, continuarà. Com ja va dir el mes passat,
algun dia, creu que ja són plenament conscients que la política lingüística o
lingüicista que està duent a terme el Govern de les Illes Balears és insostenible;
perquè els coneix i sap que són bones persones, creu que són conscients que
així no poden anar i que algun dia els sorprendran i plantaran cara a la política
lingüicista del Govern Bauzá. Espera que sigui abans que acabi la legislatura
perquè, si no, potser no hi siguin a temps. Per tant, una vegada més, demana
que retornin a la tradició del Ple municipal; l'Ajuntament d'Inca sempre s'havia
caracteritzat pel seu suport a la normalització, a la llengua, a la cultura pròpia
de les Illes Balears i, així doncs, demana a l'equip de govern, que té seny, que
voti avui amb consciència i que faci arribar aquesta petició al Govern de les
Illes  Balears.  Ho  demana  en  nom de  tots  els  ciutadans  d'Inca,  que  aturin
aquesta ofensiva contra la normalització lingüística de les Illes Balears. Confien
i desitgen no haver de tornar a exposar els arguments que han presentat avui i
han repetit en nombroses ocasions .

Respecte a la Moció, la Sra. Llobera també pensa que la reestructuració de fa
unes  setmanes  del  nou  Govern  ja  ha  vist  els  primers  resultats  amb  la
desaparició del Servei d'Ensenyament del Català, el SECAT, que prestava els
seus serveis des de la primitiva Direcció Provincial d'Educació en els anys 80.
Assenyala que aquesta determinació deixa a l'aire les funcions de les quals
s'encarregava el SECAT, com la d'expedir els certificats, uns 8.000 a l'any, de
coneixement de la llengua catalana als alumnes que havien cursat 4t d'ESO o
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2n  de  batxillerat.  Explica  que,  per  altra  banda,  entregava  els  títols  de
capacitació per  impartir  classe a Balears en els cursos de reciclatge per  al
professorat. Informa que altres tasques del SECAT, a on treballaven sis docents
i quatre funcionaris, consistien en l'edició de material didàctic –s'han realitzat
més de 600 carpetes– o la realització de programes de suport lingüístic als
centres  educatius  i  als  alumnes  immigrants.  Però,  sobretot,  l'experiència
acumulada en programes i materials d'assessorament lingüístic que han estat
exportats  i  adaptats  a moltes  altres  ciutats  del  país  i  també de l'estranger.
Comenta que, seguint la mateixa línia de l'antic conseller Bosch, que segons
ells  adoptava  criteris  d'austeritat,  es  va  acabar  amb  la  col·laboració  amb
l'Institut Ramon Llull o es va tancar l'Espai Mallorca de Barcelona. Considera
que aquesta nova decisió política també és una passa cap a la desprotecció de
la llengua pròpia de les Illes Balears, sempre en perill i en risc de marginació en
aquesta legislatura. Expressa que amb la desaparició del SECAT una vegada
més es produeix un retall ideològic, opina que mai abans no hi havia hagut un
govern tan advers al compromisos fixats per l'Estatut d'Autonomia i amb la Llei
de Normalització Lingüística. Mai una sola força política s'havia atrevit sense
consens a rompre aquestes normes bàsiques de convivència. Ho acceptin o
no, manifesta que l'objectiu d'aquestes determinacions és perdre el seu origen i
en conseqüència la seva identitat, la qual cosa no poden permetre. Així doncs,
el seu grup donarà el vot de suport a l'acord presentat al Ple pel grup del grup
municipal del PSM-Iniciativa Verds.

La  Sra.  Barceló  manifesta  que  el  seu  grup  mai  s'ha  caracteritzat  per  fer
bandera en el tema de la llengua, però que, si agafen la Moció, s'han quedat
amb la  frase  que  diu  que  la  supressió  del  Servei  s’emmarca  en  un  rosari
d’intervencions per anar arraconant la llengua. A pesar que, com han dit abans,
mai  han  duit  la  bandera  respecte  a  aquests  temes,  efectivament  tenen  la
sensació que s'estan duent una sèrie d'intervencions per anar arraconant la
llengua  pròpia  i  per  abolir  un  estatus  que  s'havia  assumit,  que  s'havia
consensuat. Com han fet en altres ocasions en què sempre han votat a favor o
en contra de les disposicions que rompien un consens que durant tants d'anys
s'havia aconseguit, volen expressar el seu suport a la Moció. Considera que
han de tenir en compte l'eliminació d'aquest Servei,  si  bé és cert que hi ha
tasques que es redistribuiran cap a altres àrees, però sí que se suprimeixen
certs  suports  que  es  donaven  a  les  escoles  a  favor  de  l'ensenyament  del
català.  Indica  que  no  han  d'oblidar  que  l'Estatut  d'Autonomia  obliga
l'Administració dels fons públics a promoure l'ús del català. En conseqüència
entenen que efectivament és una mesura que s'ha de mantenir. Anuncia que el
seu vot serà favorable.

La Sra. Payeras exposa que, per no ser repetitiva i no tornar a contestar el
mateix que ha exposat en anteriors mocions sobre competències i obligacions,
dirà  que  l'Ajuntament  d'Inca  no  ha  realitzat  canvis  respecte  a  la  llengua
catalana.  Recorda  que  es  continua  amb l'oferta  de  cursos  de  català  en  el
Centre d'Autoaprenentatge, amb l'edició dels Premis Literaris Pare Colom, les
Jornades  d'Estudis  Locals,  el  Concurs  de  Redacció  i  Glosat,  el  Certamen
Escolar de Relat  Curs i  Poesia, i  les seves corresponents publicacions,  i  el

2



conveni de col·laboració amb Paraula per al voluntariat lingüístic. Expressa que
el grup municipal del Partit Popular aposta per les noves directrius educatives
del Govern de les Illes Balears i els dóna un vot de confiança per millorar el
nivell educatiu, vist que els canvis proposats s'encaminen a aconseguir que els
alumnes dominin les llengües en finalitzar l'ensenyament secundari obligatori i
així millorar el nivell de la Comunitat i també de la futura societat. D'acord amb
el que ha exposat, anuncia que el seu grup votarà en contra d'aquesta moció.

El  Sr.  Caballero  comenta  que  no  té  cap  inconvenient  a  canviar  l'ordre
d'intervencions. Lamenta profundament que avui no sigui el dia assenyalat, sap
que aquest dia arribarà, que algun dia seran conseqüents amb allò que es fa a
l'Ajuntament d'Inca, amb allò que sempre s'hi ha defensat. Agraeix que cada
vegada ho defensin amb menys convenciment,  comenta que això sí que és
d'agrair, com a mínim creu que ja no ho defensen amb tanta vehemència com
ho feien en un principi; exposa que aquest fet, com a mínim –a ell que li agrada
ser una persona positiva–, el veu com un avanç, ja no defensen el Sr. Bauzá
amb  tant  d'entusiasme.  Exposa  que  tenen  tota  la  comunitat  educativa  en
contra, tenen tots els pedagogs en contra, la Universitat, les associacions de
pares i  mares,  totes les entitats  culturals,  professors,  mestres,  una part  del
Partit Popular... Assenyala que, el dia que l'equip de govern sigui conseqüent i
demostri  aquesta  contrarietat  amb  les  polítiques  del  Sr.  Bauzá,  faran  una
grandíssima aportació a aquest país,  a aquesta llengua i  a aquesta cultura,
només  fa  falta  que  facin  veure  al  president  de  les  Illes  Balears  com
d'equivocades i d'errònies són les seves polítiques lingüístiques. Comenta que
tothom ja li ha fet saber, que només fa falta que l'equip de govern, que són els
seus companys de partit, i que està convençut que no ho comparteixen perquè
així ho demostren els seus fets a l'Ajuntament d'Inca; manifesta que no s'ho
inventa, que no està extrapolant els seus pensaments: actuen d'una manera, i
aquestes actuacions es corresponen a una manera d'entendre i de pensar les
coses, que en matèria de política lingüística és diametralment oposada a la que
diuen defensar i  voten en aquest ajuntament. Per tant, una vegada més els
demana que el seu vot sigui conseqüent amb les seves accions i amb els seus
pensaments,  i  el  dia  que  ho  facin  començaran  a  canviar  les  coses.  Està
convençut que la política lingüística del Sr.  Bauzá canviarà a pesar del que
l'equip de govern faci, però, si ho fa, faran més via i evitaran més ridículs com
els que estan vivint cada dia. Espera que avui, tot i  no haver arribat aquest
moment, hagin fet una passa més cap a la direcció correcta.

La Sra. Llobera només volia demanar si poden respondre la pregunta de per
què  el  Govern  del  Sr.  Bauzá  no  consensua  les  seves  actuacions  amb
professionals i gent especialitzada en la matèria i,  per contra, sempre cerca
l'enfrontament. Explica que dimarts passat, dia 28, es va fer un manifest que ha
sortit a la premsa, al qual s'hi ha adherit gent distingida, personalitats del món
acadèmic i cultural, que estan vinculades des de fa molt temps a la recuperació
i a la plenitud de la dignitat de la seva llengua i la cultura, que hi estan totalment
en contra.  Llavors,  fa aquesta pregunta: per què cerca l'enfrontament el  Sr.
Bauzá amb les seves actuacions.
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El  Sr.  Batle  contesta  que  la  Sra.  Llobera  té  molts  mitjans  com a  grup  de
l'oposició en el Parlament de les Illes Balears i la insta que faci la pregunta al
Sr. Bauzá, que no se la faci a ell, que és el batle d'Inca i el seu compromís és
amb  la  societat.  Comenta  que  ell  no  és  diputat  ni  té  cap  càrrec  de
responsabilitat  en  el  Govern,  i  que  la  seva  responsabilitat  és  defensar  els
interessos d'Inca i  dels  seus ciutadans,  que és de tots.  Moltes vegades ha
defensat en aquest ple que dins un grup majoritari –l'oposició també ho són, o
com  a  mínim  ho  pretenen  ser–  hi  ha  moltes  varietats  i  lògiques  i  moltes
sensibilitats, per ells sempre és més important el que els uneix que el que els
separa, debat intern que evidentment existeix a totes les formacions polítiques
perquè els enriqueix. Si les actuacions del president del Govern afectassin una
qüestió  d'àmbit  local,  com  ha  dit  el  Sr.  Caballero,  afirma  que  òbviament
l'Ajuntament  d'Inca  demostra  les  seves  actuacions  amb  fets.  Comenta  que
moltes  de  les  mocions  tenen  un  caire  polític,  ideològic,  debat...,  i  la  Sra.
Payeras ho ha dit molt clar, no han variat ni un mil·límetre la seva postura i
l'Ajuntament d'Inca, l'equip de govern del Partit Popular d'Inca i el batle d'Inca,
que  és  del  Partit  Popular,  no  ha  variat  ni  un  mil·límetre  la  seva  actuació
municipal. Afirma que prefereix demostrar-ho amb fets que amb l'aprovació de
mocions; cadascú tria allò que vol.

La Sra. Llobera entén que hi votaran a favor.

El Sr. Batle riu i diu que ja li ho ha dit. Li diu rient que avui no la reconeix, que
primer vol parlar i després li diu el que ha de fer, que sap que li té una estima i
afecte personal fora del Ple.

La Sra. Barceló només vol afegir que poden estar a favor de la implantació de
tres llengües, de quatre o de vint-i-tres, però que el que s'està fent un pic i un
altre és perjudicar la llengua pròpia. Considera que allò que han de fer, i a la
qual cosa estan obligats, és defensar-la. Poden estar d'acord a implantar-ne
tres, però consideren que allò que no han de fer és perjudicar la seva, que és el
que els identifica, els agradi o no, i creu que identifica pràcticament a tots els
que es troben aquí presents. 

El Sr. Caballero només vol fer una puntualització metafísica perquè l'ha citat.
Afirma que votar també és un fet.

A continuació es passa a votar la Moció, amb el següent resultat: deu (10) vots
a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal dels Independents
d'Inca i el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds, i onze (11) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  no  es  declara  aprovada  la  Moció  del  grup
municipal  del  PSM-Iniciativa  Verds  per  a  la  reivindicació  del  Servei
d’Ensenyament en català.
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10.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  RELATIVA  A  LA
REVISIÓ DELS VALORS CADASTRALS DEL MUNICIPI

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la
revisió dels valors cadastrals del municipi, de data 21 de maig de 2013, i que
transcrita textualment diu:

“EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSIB-PSOE PRESENTA PER A LA SEVA
CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:

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 LA REVISIÓ DELS VALORS CADASTRALS DEL
MUNICIPI.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L'Ajuntament d'Inca va aprovar la ponència de valors cadastrals l’any 2003,
sent la referència fonamental per a l'aplicació de l'impost directe més important
de la corporació municipal: l'impost de béns immobles (IBI).

Per altra banda, l'equip de govern del PP en aplicació del Decret aprovat en
temps del ministre Rodrigo Rato, també conegut com 'Catastrazo', va establir
que aquesta pujada dels valors cadastrals es dugués a terme progressivament
en deu anys.

Enguany (2013) s’ha produït  la culminació de la pujada prevista en la seva
totalitat,  situant  en  aquest  moments  els  ciutadans  d’Inca  com els  que  més
paguen de la nostra comunitat per l'impost de contribució urbana; un fet que ha
suposat per als ciutadans del municipi un augment de l'IBI del 300 % respecte
a l'any 2003.

Sens dubte, un exercici d'afany recaptador del PP sense precedents que situa
els ciutadans d'Inca en una situació injusta a causa que en moltes ocasions
aquests tributen per unes quanties molt superiors a les reals.

El marc legal proposa amb bon criteri que la ponència de valors cadastrals es
revisi quan les circumstàncies canviïn o després dels deu anys des de l'anterior
ponència de valors. Circumstàncies que s'han donat en el marc legal i es donen
irremeiablement al municipi d'Inca.
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A data d'avui no tenen constància que l'equip de govern del Partit Popular hagi
sol·licitat al Ministeri d'Hisenda, responsable del Cadastre a Espanya, una nova
ponència de valors.

Al Partit Socialista pensem que no es pot demorar més aquesta situació perquè
ha  generat,  entre  altres  coses,  greuges  comparatius  entre  ciutadans,  per
l'aplicació del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, del president Rajoy
que ha provocat pujades injustificades al rebut de l'IBI del 2012 entorn al 10 %,
mentre els preus del mercat es desplomaven.

De  tots  és  coneguda  la  profunda  crisi  econòmica  que  pateix  el  país,  amb
especial incidència en el sector immobiliari, totalment paralitzat, en el qual ja no
s'emprenen  noves  construccions  ni  es  venen  els  habitatges  que  ja  estan
construïdes. Aquesta crisi, que en part prové de la bombolla immobiliària que
hem viscut  anys  enrere  amb fortes  pujades  dels  preus  de  l'habitatge,  està
provocant fortes baixades en els preus dels immobles, tant rústics com urbans,
en aquest sentit la baixada mitjana des del 2007 suposa que els preus s'hagin
vist reduïts un 38 %.

Aquestes baixades no s'estan repercutint en l'impost de béns immobles (IBI),
que actualment parteix d'un valor cadastral irreal, ja que aquest es va revisar el
2003, quan els preus eren encara alts i després no s'ha revisat per ajustar-se a
la nova realitat que està sorgint amb la crisi.

Atès el que regula article 28.3 ª) de l'RDL 1/2004 pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei del cadastre immobiliari, que recull textualment:

'3. El procediment de valoració col·lectiva podrà ser:

a.  De caràcter general,  quan requereixi  l'aprovació d'una ponència de valors
total.  Aquest  procediment,  en  el  qual  s'han  d'observar  les  directrius  que
s'estableixin  per  a  garantir  la  coordinació  nacional  de  valors,  només  podrà
iniciar-se una vegada transcorreguts, almenys, cinc anys des de l'entrada en
vigor  dels  valors  cadastrals  derivats  de  l'anterior  procediment  de  valoració
col·lectiva de caràcter general i es realitzarà, en tot cas, a partir dels 10 anys
des de la data.'

Un  procediment  que  podrà  ser  instat  'd'ofici  o  a  instàncies  de  l'ajuntament
corresponent quan ... es posen de manifest diferències substancials entra els
valors del mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors
cadastrals  vigents,  ja  sigui  com  a  conseqüència  d'una  modificació  en  el
planejament urbanístic o d'altres circumstàncies'.

Considerant que el valor cadastral es fixa prenent com a referència el valor de
mercat dels immobles sense que, en cap cas, pugui excedir d'aquest. A aquests
efectes,  s'aplica  un  coeficient  de  relació  al  mercat  (RM)  de  0,5  al  valor
individualitzat  resultant  de  la  Ponència de valors,  de manera que els  valors
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cadastrals dels béns immobles, amb caràcter general, representen el 50 % del
valor real de mercat d'aquests.

En aquest sentit, en aquests moments hi ha propietaris que vendrien els seus
immobles per l'import del valor cadastral, fet que demostra la inadequació de les
valoracions, en molt de casos per damunt de la legalitat.

Per tant, considerem necessari un estudi i recàlcul de la ponència de valors per
l'aplicació  d'uns criteris  més adients  a l'actual  situació,  de  manera que amb
aquesta  ponència  sigui  possible  assignar  un  valor  cadastral  real  a  cada bé
immoble.

Per  tot  això,  el  grup municipal  socialista  PSIB-PSOE de l'Ajuntament  d’Inca
presentarà per a la seva consideració i acceptació del Ple Municipal la següent
proposta d’acord:

• PRIMER: l’Ajuntament d’Inca realitzarà un mostreig de valors al municipi
per  avaluar  les  diferències  existents  entre  els  valors  de  mercat  i
cadastral.

•
• SEGON: l’Ajuntament d’Inca crearà una comissió d’experts, on a més de

la representació de tots els partits polítics presents al consistori hi hagi
una  representació  del  sector  privat.  per  tal  d’analitzar  les  dades
obtingudes i emetre un informe vinculant.

•
• TERCER: l'Ajuntament d'Inca es compromet a dur a terme el contingut de

la resolució emesa per a la comissió d’experts i en el seu cas sol·licitarà
al  Ministeri  d'Hisenda a través de la Direcció General  del  Cadastre la
voluntat  d’iniciar  una revisió  de  la  ponència de valors  al  municipi  per
adaptar els valors cadastrals dels immobles a la realitat.

•
• QUART: l'Ajuntament d'Inca facilitarà als grups polítics municipals totes

les dades de les que pugui disposar aquest consistori relatives als valors
cadastrals pel que fa a la seva concordança o no a l’establert amb la
reglamentació vigent.”

El Sr.  Ramis lamenta que s'hagi  romput aquesta tendència de consens que
tenien avui al Ple, precisament en aquest punt tan important per preservar la
seva cultura i la seva llengua. Espera que la puguin recuperar en aquest altre
punt, que l'única cosa que pretén és resoldre un fet que molts d'ells hauran
escoltat de molts ciutadans d'Inca quan han vist el seu rebut de la contribució i
el valor de la seva edificació, quan molts han dit que per aquest valor vendrien
casa seva perquè és molt més elevat que el valor que realment val la seva
edificació. Per tant, explica que mitjançant la present iniciativa estan proposant
l'elaboració d'un estudi de valors cadastrals per a l'aplicació d'uns criteris més
adients a la situació actual i, a la vegada, la creació d'una comissió d'experts
que puguin resoldre si d'acord amb aquestes dades obtingudes és procedent o
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no  la  revisió  de  la  ponència.  Saben  que  per  demanar  el  que  demanen  la
legalitat vigent els empara i bàsicament per dos motius, perquè el marc legal
estableix que es podrà produir una revisió dels valors cadastrals quan hi hagi
circumstàncies  que  canviïn.  Comenta  que  evidentment  les  circumstàncies
econòmiques dels  valors cadastrals  s'han modificat.  Per  altra  banda,  també
indiquen que després de deu anys de la darrera revisió es pot tornar, o s'ha de
tornar, a realitzar aquesta. Indica que precisament enguany es compleixen deu
anys des de la darrera revisió i es troben en una situació que és la real, i en la
qual  molts  d'ells  s'hauran  trobat  amb fets  de  vendes  que  s'han  produït  en
aquests moments, en què el preu de venda és inferior al del valor cadastral,
quan la normativa estableix que el valor cadastral ha de ser el 50 % del valor
de mercat, és a dir la meitat. Així doncs, enguany ja culmina aquesta revisió i la
pujada que es va dur a terme, que durant aquests deu anys té un valor mitjà
d'un 300 %, del que pagaven fa deu anys al que s'està pagant ara, i que a més
s'ha vist incrementada amb el Decret llei 20/2011, de 30 de desembre, que va
aprovar el Partit Popular, pel qual incrementaven encara més –en un 6 % l'any
passat,  un  6  %  enguany–  aquests  valors  cadastrals,  per  tant,  el  que  els
ciutadans d'Inca han de pagar per aquest concepte. Comenta que està clar que
anys  passats  es  va  produir  un  fet  que  tots  coneixen,  aquesta  bombolla
immobiliària en què els preus dels habitatges i dels solars es varen multiplicar,
però que arran de la crisi  tots aquests valors han baixat, i  en concret hi ha
estudis  oficials  que  valoren  que  s'ha  produït  una  minoració  dels  valors
cadastrals, els valors de mercat, en un 37 % des de l'any 2007. Assenyala que
òbviament per a la situació d'Inca aquests valors són molt superiors, és el que
ells han pogut  deduir  parlant amb diferents immobiliàries. Estan davant una
situació que la mateixa Agència Territorial del Cadastre diu que és il·legal, i així
ho va fer en un comunicat a principi d'any en què donaven compte d'un estudi
en el  qual indicaven que devuit  municipis de Mallorca estaven o tenien uns
valors cadastrals que superaven aquesta xifra del 50 % del valor de mercat, i
que aquest fet podria produir conseqüències fins i tot de denúncies contra els
referits ajuntaments. Esmenta que en el seu estudi deien que els municipis –li
sembla que eren 15 municipis– que havien fet una revisió l'any 2005 tenien una
sobrevaloració d'un 15 %, el del 2006 ja arribava a un 20 % i el del 2007 ja
superava el 27 %. Per tant, segons dit estudi Inca estaria en una situació d'una
sobrevaloració  d'un 10 %.  A més,  pensen que com que aquest  estudi  s'ha
realitzat  de  forma generalitzada  i  no  en  el  cas  concret  d'Inca,  l'esmentada
quantitat podria ser superior a aquestes dades, comenta que les experiències
que tenen de vendes ja estaven per davall del valor cadastral, que hauria de
ser el doble. Però, evidentment, no tenen la capacitat d'elaborar aquest estudi i
no volen agreujar la situació dels ciutadans d'Inca, per la qual cosa demanen a
través d'aquesta proposta que sigui la corporació qui reclami fer un estudi amb
unes dades que tots les puguin visualitzar sobre la relació que hi ha entre el
valor  real  de mercat  i  els  valors  del  cadastre.  Per  estudiar  les dites dades
demanen la creació d'una comissió d'experts en la qual figuri una representació
de tots els grups municipals, però també gent especialista o gent preocupada
per  aquesta  matèria,  perquè  sobre  les  dades  obtingudes  puguin  dir  si  és
convenient dur a terme la revisió, perquè suposa una variació, una minoració
dels valors cadastrals, atès que en aquests moments Inca és un dels municipis
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en els quals es paga més de contribució. Exposa que és així perquè no varen
encertar quan varen dur a terme la revisió, fa precisament deu anys, i ara s'ha
produït  la culminació d'aquesta pujada. Altres ajuntaments com aquests que
esmentaven ja han demanat una revisió, com el de Binissalem, sa Pobla, ja
han demanat la revisió quan no s'ha efectuat al 100 % la pujada, sinó que fa
cinc o sis anys que les varen iniciar, les quals es varen repartir en deu anys.
Comenta  que  a  Inca  no,  que  aquí  ja  ha  culminat  la  pujada.  Per  tant,
efectivament és un dels municipis que paga més. Explica que amb la revisió
podran deduir si aquests valors són o estan per sobre del valor de mercat; si és
aquesta la realitat que hi ha a Inca, allò que han de fer és demanar la revisió a
la baixa i així evitar una situació que en aquests moments seria inadequada,
injusta, que és que els ciutadans d'Inca que travessen una crisi molt dura –és
cert que pertot s'està travessant aquesta crisi, però que a Inca és més dura–
hagin de seguir pagant per uns valors que no són reals. Conclou que aquesta
és la seva proposta, que esperen que l'acceptin perquè al final el que estan
estudiant entre tots és treballar per millorar la situació dels inquers.

El Sr. García manifesta que el seu grup entén que és una moció més que res
voluntarista, que hi cap una revisió cadastral  i  que es pot intentar,  etcètera,
però els detalls no els sonen absolutament de forma correcta. Creu que el valor
cadastral que tenen aquí és el mateix que el de fa deu anys, és a dir, el que ha
anat pujant és la quota, perquè es va ajornar la quota que s'havia d'apujar i ara
paguen íntegrament, per dir-ho d'alguna manera, simplificant l'exposició. Però,
teòricament el valor cadastral que tenen avui és el mateix de fa deu anys, no
entra  si  és  correcte  o  no,  però  no  ha  anat  augmentant,  és  el  mateix.
Teòricament,  quan interessa aquí  Madrid  no fa  res,  però quan interessa és
Madrid  qui  fa  les  revisions cadastrals  i  la  Gerència  diu  una cosa,  etcètera.
Comenta que és allò que ha fallat  sempre –ho han dit  moltes vegades–, la
situació d'ara realment  coincideix  que és molt  peculiar  –aquí,  a Inca i  a  tot
Espanya,  però  se  centrarà  a  Inca–,  el  qualificatiu  que  li  ve  de  sobte  per
referir-se a  la  situació  econòmica actual  és  catastròfica,  i  ara paguen unes
conseqüències més grans. També han de distingir entre el  valor cadastral  a
efectes d'IBI i  a efectes de transmissions, quant a aquest darrer la Hisenda
estatal o comunitària no accepta cap valor que no sigui 2,5 o 3 vegades el valor
cadastral, o 2,1 o 2,3; és a dir, que no li basta ni el valor cadastral. Han de
distingir  de  què  discuteixen  o  de  què  parlen,  d'una  cosa  o  de  l'altra.
Evidentment,  si  parlen  del  valor  a  efectes  de  transmissions,  poden  estar
d'acord que multiplicat el valor cadastral sí que supera el valor de mercat, però,
multiplicat, el valor senzill de rebut pot ser que també el superi en situacions
puntuals, però no sempre. Els grups han incidit reiteradament en la necessitat
d'abaixar el coeficient per tal d'afavorir els ciutadans, en el sentit que realment
entenen que és el que els preocupa, que és el que ha de pagar cada any de
contribució. Comenta que, si al ciutadà li parlen del valor cadastral, li és igual,
entre cometes, els preocupa si el rebut a final d'any són 500 euros, són 200 o
són 800, i en això als grups sí que els ha costat convèncer el grup municipal del
Partit Popular, que al final va acceptar que els coeficients s'havien de corregir.
Aleshores,  planteja  aquesta  qüestió,  nomenar  una  comissió  d'experts  que
realitzaria la revisió dels valors cadastrals al sol efecte de l'IBI. Demana quina
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és la mecànica, li  pareix molt bé revisar totes les qüestions, però al final el
procediment legal marca que la Gerència donarà uns valors. Als ajuntaments i
al  d'Inca sistemàticament ha passat  –diu sempre perquè creu que ha estat
sempre– que quan arriben els referits valors fica el cap davall la taula i no els
mira, i  ja tenen els valors aprovats,  i  després es veuen en la necessitat  de
corregir coeficients i altres qüestions. Creu que revisar els valors cadastrals no
és perdre el temps, si és que interessa fer-ho; no saben per a on sortiran, però
ho poden imaginar, i creu que encara els apujarien més, però que no vagi per
dit demanar la revisió, amb aquest perill que creu que seria el que succeiria.
Manifesta que no té coneixements pràctics, però no sap per què té aquesta
intuïció,  i  després,  una  vegada  que  tenguin  aquí  l'informe  de  Gerència,
impugnar-lo  partint  de  la  base  dels  informes  que  puguin  realitzar.  Si  volen
tenir-los  abans  per  no  demanar  la  revisió  o  per  ja  tenir  la  impugnació
preparada, ho canviaria per fer unes consultes a la gent entesa, que els digui
que,  si  fan  això  amb  molta  profunditat,  s'arrisquen  a  allò  altre,  i  en  sentit
contrari, que els diguin que s'hi tirin de cap perquè sortirà bé; doncs ho faran.
Per la tradició ho veu complicat, però considera que s'ha de fer alguna cosa al
respecte,  sobretot  en  l'impost  de  transmissions,  que  es  multiplica  per  dos,
etcètera; comenta que en aquest assumpte sí que peguen una bona castanya,
però aquí l'Ajuntament no hi té res a veure, és Espanya o la Comunitat. Per
tant, revisar per beneficiar el ciutadà, sempre. No poden dir de vegades que els
imposts  s'han d'abaixar  i  dir  després que és necessari  recaptar-ne,  han de
pensar que també han de finançar l'Ajuntament. Demana si han de lluitar per
finançar  menys  l'Ajuntament,  però  que  les  transmissions  també  minvin.  És
difícil, però creu que val la pena –no sap si una comissió d'experts– parlar-ne
per  veure  si  és  convenient.  No  sap  el  procediment,  però  tampoc  no  és
excessivament  optimista,  i  creu  que  al  final  qui  haurà  de  prendre  les
determinacions  serà  l'Ajuntament  d'Inca,  que,  si  vol  que  els  ciutadans  no
paguin tant, haurà d'abaixar el coeficient. L'opció és fer-ho o independitzar-se,
que és l'altra alternativa d'Espanya, i posar el valor cadastral que els paregui
bé. Això no obstant, opina que al final aquesta serà l'única alternativa tal com
marca la legislació, perquè el que han de respectar és la llei,  i  creu que el
procediment  serà  aquest.  Aleshores,  si  convé  realitzar  unes  consultes  a
personal d'aquí o de fora per veure com aniria el valor cadastral, li sembla bé;
ara bé, crear més expectatives, ho diu amb moltes reserves.

El Sr. Rodríguez només vol fer un aclariment al Sr. García. Si s'independitzen,
hauran de continuar pagant, la independència no vol dir que els ciutadans no
hagin d'anar pagant, però en lloc de pagar a unes arques centrals pagarà a
unes arques d'aquí, i es podrà fer una millor redistribució.

El Sr. García puntualitza que el que volia dir és que la responsabilitat seria de
l'Ajuntament.

El Sr. Rodríguez hi està totalment d'acord. A part d'això, fet aquest aclariment,
expressa que des del seu grup es mostren totalment partidaris de les propostes
que han fet, no hi tenen res a dir. En certes ocasions fins i tot ells mateixos han
parlat amb el regidor, a qui demanaren si farien una modificació, i els varen
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contestar que els tècnics diuen que s'incrementarien els valors. Demana que
vagin a veure-ho,  que es reuneixin,  que no costa res,  i  intentin a arribar  a
consensos amb els números sobre la taula. Ara no els tenen, però, si s'aporten
totes les dades, podran arribar a una conclusió. Comenta que segurament la
millor  serà  la  que  diu  el  Sr.  García,  que  s'independitzin  d'Espanya  i
redistribueixin els doblers de la millor manera possible.

El  Sr.  Aguilar  explica  que  hi  ha  una  moció  preparada  per  debatre  tots  els
arguments, però veu que se'n van cap a una altra banda, i intentaran anar tots
cap  a  aquest  camí.  Subscriu  totalment  el  que  diu  el  Sr.  García  i,  a  més,
comenta  que  s'han  informat,  han  anat  al  Cadastre  i  ho  han  estat  mirant.
Considera que demanar una revisió cadastral per molt que ho miri una comissió
tècnica de tot és jugar a la ruleta russa avui en dia, perquè per molt que facin
aquí queden en mans del que faci la Gerència, i la Gerència els ho donarà fet.
Exposa que després podran posar els recursos que vulguin, però que tendran
valors, hi ha moltes possibilitats que l'efecte cercat se'ls torni en contra, que no
abaixin els valors cadastrals, sinó que els apugin. Informa que va encarregar
als  tècnics  municipals  que  li  realitzassin  una  comparació  entre  diferents
ajuntaments, explica que el valor de construcció l'Ajuntament d'Inca el té en
527; Palma, que ha estat el darrer que han fet ara el 2012, el té en 700; Selva,
que ho va fer el 2005, en 650; Lloseta, el 2006, en 650; Sencelles, que és un
poble petit  i  que també està fet  el  2011,  el  té  en 700.  És a dir,  vistes les
valoracions  que  s'han  efectuat  en  anys  posteriors,  s'arrisquen  que  vagin
cercant un efecte i  tornin malmesos a casa. A part,  ha de dir  que, quant  a
l'article que fa referència a la Moció del PSOE, és cert que ja han passat deu
anys, es pot demanar una modificació cadastral, una revisió, es podria haver
demanat  a  partir  dels  cinc anys,  que és  el  que marca la  llei,  però  no s'ha
demanat perquè estan valorant 2003. Per altra banda, ha de dir també que a la
Llei de pressuposts de 2012 es va modificar l'article 32, la Llei 16/2012, que és
l'article d'actualització de valors cadastrals, i s'hi va afegir una novetat: que en
els pressuposts s'establiran uns coeficients moduladors dels valors cadastrals
dels municipis de tot Espanya. Explica que això ja s'ha duit a terme, ja tenen la
primera estimació realitzada a 1 de gener de 2013, projectada a 1 de gener de
2014, i surt un resultat que els valors cadastrals revisats en els anys 2003 i
2004 estarien ara mateix en el valor actual, estarien actualitzats, i seria el valor
que tocaria tenir ara. Indica que els valors cadastrals que s'hagin revisat de
2001 i 2002 estarien per davall del valor real, i els que estiguessin aprovats en
els anys 2005, 2006 i 2007 estarien per sobre, i  estableixen uns coeficients
reguladors,  moduladors,  perquè  els  ajuntaments  que  ho  vulguin  es  puguin
acollir  a  aquests  mòduls.  Informa  que  ja  s'ha  obert  la  possibilitat,  aquest
ajuntament no s'hi ha d'acollir perquè li queda valor cadastral, tal com ho té en
el  2003.  Exposa que  hi  hauria  ajuntaments,  com ha dit  el  Sr.  Ramis,  com
Binissalem, que s'hi ha acollit perquè té una rebaixa; és a dir, opina que, tenint
aquest instrument a la mà, demanar una revisió cadastral és jugar a la ruleta
russa, i  possiblement tenguin totes les de perdre. Com ha dit molt bé el Sr.
García, el valor cadastral no només és l'IBI, sinó que hi ha l'IRPF, l'impost de
societats i una quantitat d'imposts darrere que van en funció del valor cadastral;
poden tenir voluntat perquè es rebaixi el valor cadastral, però després ha de ser
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Gerència qui ho accepti. Informa que estan treballant amb Gerència i que, en
vistes  a  la  propera  valoració  per  a  l'any  2015,  han  demanat  col·laboració,
exposa que els tècnics municipals s'han ofert  per col·laborar amb ells en el
mostreig per calcular els mòduls que aplicaran. Llavors, quan disposin de tota
aquesta informació la podran facilitar als grups de l'oposició perquè n'estiguin
informats. Tota la informació que tenguin la poden dur a terme, hi  seguiran
treballant  i  quan  descobreixin,  com va  passar  amb  els  polígons,  una  zona
determinada  –no  basta  un  carrer,  ha  de  ser  una  zona  determinada  i
geogràficament ampla–, podran actuar i intentar regular els valors cadastrals
d'aquesta, que és el que estan fent. Podran actuar en els tipus, que és el que
han fet des del 2009 fins ara, han abaixat del 0,65 al 0,52 %. Explica que la
intenció que tenen, si la situació econòmica de l'Ajuntament segueix com va, és
tornar a rebaixar els tipus, ja que així sí que poden actuar directament a la
butxaca del  contribuent.  Això no obstant,  considera que demanar una nova
valoració cadastral és jugar a la ruleta russa i no hi poden avui en dia, quan ja
tenen les dades de la Gerència del Cadastre que diuen que el valor ara mateix
és actual, i com passi un any més ja estaran en negatiu, no en positiu, amb la
qual cosa possiblement se la juguin l'apugin. Esmenta que, veient els valors
que  li  varen  treure  ahir  els  funcionaris  del  cadastre  de  l'Ajuntament,  la
comprovació de valors que té l'Ajuntament, el  mòdul de construcció, amb el
mòdul de construcció dels municipis que s'han revisat darrerament en sortirien
perjudicats. 

El Sr. Ramis comenta que pareix que tots comparteixen els fons de la Moció.
Ara bé, no sap si l'han arribat a llegir o no, perquè el tema és que, se li digui
estudi, se li digui consulta, el que volen és precisament evitar aquesta paraula
que el Sr. Aguilar ha repetit un parell de vegades, que és un risc. Manifesta que
no estan demanant que es dugui a terme una revisió dels valors cadastrals,
sinó un estudi previ, i que a partir de les dades que se n'obtenguin es creï una
comissió  d'experts,  que  també  està  contemplada  dins  el  Reglament  de
participació. Així, demana que estudiïn aquestes dades i decideixin el que els
diu el Sr. Aguilar quant què li preocupa, el que li han dit, si podrien apujar o no,
etcètera. La realitat és que la revisió, com ha dit el portaveu del grup municipal
dels Independents d'Inca, es va dur a terme fa deu anys, l'any 2003, i el valor
cadastral no ha canviat, és el mateix. Comenta que allò que diuen és que hi ha
dades que afirmen que des de 2007 s'ha produït una revisió d'aquests preus en
un 37 %, i per a Inca la reducció ha estat més alta, però no li poden provar, no
tenen la documentació, no ho saben. El Sr. Aguilar ha dit que, si passa un any
més, la diferència serà encara més grossa...  o no, perquè cada any el  que
estan veient és que els preus estan minvant més i més, és a dir, els valors de
mercat estan baixant, així com passa un any encara són inferiors. Indica que la
realitat és que al preu que es va establir l'any 2003, segons la normativa, se li
aplica un coeficient d'un 50 %, el valor cadastral que veuen en els rebuts és
just la meitat del valor de mercat. Diuen que a Inca el valor és 527, la qual cosa
significa que a un pis de 100 metres a Inca el preu de mercat seria al voltant de
110.000 euros. Demana si aquests 110.000 euros són un valor real de mercat,
si val més o val menys, tenint en compte l'antiguitat i les condicions de cada
edifici. Per tant, demana que analitzin i facin aquesta consulta, aquest estudi
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previ,  i  que  en  relació  amb  això  decideixin  si  escau  o  no.  Evidentment
considera que canviar els coeficients és la solució, perquè aquesta és una idea
que no compartien fa un parell d'anys, deien que precisament la dita pujada es
devia a Madrid i que no hi podien fer res. Comenta que durant anys els varen
dir el contrari i que varen dur propostes per abaixar el coeficient, fins que un
any ja finalment varen veure que la diferència era tan gran que varen acceptar
les seves propostes, i s'han produït reduccions. Afirma que és cert que l'any
passat el Govern central va aprovar que no es podia reduir el coeficient durant
dos anys, i han vist en els rebuts que l'Ajuntament va aprovar aquí en aquest
consistori  una reducció del  coeficient,  però que no han pogut  dur  a  efecte,
perquè  després  hi  ha  un  coeficient  que  anul·la  dita  reducció.  Anuncia  que
donarien suport a aprovar enguany una reducció, però saben que no serveix de
res. L'any que ve, si el Govern central no torna a modificar aquesta postura, hi
estaran totalment d'acord i podran reduir, és la solució més fàcil i més ràpida,
però enguany no. Així doncs, atès que no poden anar per aquesta via perquè el
Govern central no els la dóna, els insta que analitzin les dades sense demanar
una  revisió  que  no  els  deixa  tornar  enrere  –o  que  podrien  tenir  moltes
problemes  per  tornar  enrere–  està  totalment  d'acord  amb  el  que  diu,  però
demana que analitzin les dades. Diuen que ja han fet un estudi, però ells no
l'han vist, tal vegada hauria de ser més complet; per tant, demana que duguin a
terme el referit estudi, que facin aquesta consulta, es reuneixin amb experts i
decideixin  que,  si  suposa una pujada,  se n'oblidin;  el  sentit  de la  Moció és
aquest, no un altre. Exposa que poden realitzar l'estudi, analitzar les dades, i si
no  interessen,  que se  n'oblidin.  Si  pot  ser  que d'aquest  estudi  resultin  uns
valors més baixos que afectin les plusvàlues, les vendes, la contribució, que
vagi endavant, però està totalment d'acord que no s'hi ha de dur, és el que ha
interpretat  dels altres portaveus. Per tant,  conclou que aquesta és la funció
bàsica de la Moció.

El Sr. García està molt feliç de veure el nou regidor assegut a la dreta del batle
dirigint la política municipal, cosa que ells tenien clar des de feia estona. A part
d'això, que és absolutament anecdòtic, no sap si ho ha entès malament, però
avui li costa molt entendre les coses. Exposa que el Sr. Ramis ha dit que el
valor són 527 euros i, així doncs, un pis de 100 metres són 100.000 euros, per
tant si són 500 per 100... Ara bé, si es multiplica per dos a efectes d'Hisenda,
no és l'IBI, i aquí està el problema, són dues qüestions diferents. Està d'acord a
demanar a Hisenda que les transmissions no les multipliqui per dos, perquè és
quan es produeix l'excés de preu, no és d'Hisenda ni es du bé amb Hisenda, i
no se n'ha d'amagar, però vol dir que aquí està la història. Comenta que és
igual  que l'increment de patrimoni  i  la  plusvàlua municipal,  són dos camins
divergents;  no  té  coneixements  suficients  tècnics  per  entrar  en  aquesta
discussió però ho interpreta així. Aleshores, considera que això confirma que a
efectes d'IBI el valor encara està per sota. Està absolutament d'acord que hi
han d'estar a sobre.

El Sr. García bromeja dient que avui al Sr. Aguilar l'ha de tractar amb afecte
perquè el Sr. García l'ha escoltat a ell i pareixia que el Sr. Aguilar escoltava el
Sr. García; per tant, coincideixen totalment, li donarà una aferrada pel coll en
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acabar. Així, aquesta és la qüestió i sempre han estat partidaris que quan es
proposen auditories, etcètera, es parteixi dels tècnics. De cada vegada, s'ho
agafa més així, però diu que s'agafin els tècnics com ha dit el Sr. Aguilar i que
es realitzi un estudi, que se'ls faciliti, naturalment, perquè si no els deixen veure
la realitat dels estudis ja han nedat. Expressa que també ha anunciat –hi han
coincidit ells dos– que les valoracions entén que estan per davall i, si fan una
revisió,  estaran  per  sobre,  però  a  efectes  de  transmissions  estan  molt  per
sobre. Manifesta que amb això està d'acord amb ell, però que si revisen els
valors de l'IBI els mantendran o, si  els abaixen, aniran molt en perjudici  de
l'Ajuntament, en el sentit que estan per davall del valor real; matisa que allò que
paga un ciutadà d'IBI d'un habitatge d'aquí pot ser exagerat. Explica que avui
dematí ha estat mirant els que l'afectaven a ell des de l'any 93 o 92 fins ara, i
és brutal, o no tant, perquè abans pagaven 200 pessetes i ara passen a 200
euros. Per tant, al principi ha quedat content dient que no s'ha incrementat tant,
però  després  quan  mira  això  resulta  que  són  euros,  i  diu  que  cadascú
multipliqui. Considera que han de tenir molt clar un camí o l'altre. El seu grup
està absolutament d'acord que convé mirar-ho, no és optimista, i no tenen per
què enganar la gent amb propostes que no seran optimistes, però ho poden
mirar, sempre estan d'acord a fer-ho.

Quant al tema dels experts, les auditories externes, demana com ho articulen,
si són professionals, si cobraran els seus honoraris per venir... No ho sap i, per
tant,  creu  que  poden  parlar  de  com s'articularia  tot  això,  podrien  partir  de
l'estudi intern que el Sr. Aguilar està fent i matisar-lo com sigui. Creu que ha
quedat clara la seva postura i que, a més, ara la sentiran en àudio una altra
vegada  i  ja  està.  Conclou  que  és  la  postura  del  grup  municipal  dels
Independents d'Inca.

El Sr. Rodríguez creu que en el fons avui tothom està d'acord amb aquest tema
i que el que han de fer és anar a la Comissió d'Hisenda amb els números sobre
la taula i després prendre la millor decisió per als seus ciutadans. Parlar-ne
més és fer voltes de molí i voltar allà mateix.

El Sr. Aguilar, si el Sr. Ramis ho vol, manifesta que poden deixar el punt damunt
la taula,  però que el  debatran a comissions i  ho aniran estudiant.  De totes
formes, torna a repetir que el problema de l'estudi és que poden dur tots els
experts, com deia el Sr. García, però per molt que ells arribin a la conclusió que
el valor cadastral ha minvat un 10 o un 15 el problema és que després han de
jugar amb el “cosí major”, i aquest, per molt que ells li diguin alguna cosa, una
vegada que ho demanin, surti el que surti, se'l menjaran. El problema no és
només mirar Inca, sinó tota la comarca i com han anat les diferents valoracions
cadastrals efectuades darrerament. Reitera que no és que hagin fet un estudi,
sinó que ha demanat les valoracions d'uns municipis on s'han fet recentment de
com ha sortit, i li diuen que ha sortit malament; si es comparen amb ells, afirma
que acabaran pujant. Comenta que, si a sobre agafen la valoració que ha fet
Cadastre a l'estudi dels mòduls, que ha fet un mostreig a nivell  nacional, es
comparen, i  potser surtin perdent;  és a dir,  els demana que ho mirin bé. Si
després agafen informacions que duia per debatre tot aquest assumpte –però
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han anat per altra banda...–, el valor cadastral mitjà dels immobles a Balears és
de 73.000, el d'Inca és de 69.000. Afirma que estan per davall de la mitjana i
assenyala que al final en una cosa que és bona i que tots estan cercant pot ser
que acabi malament. Per això, demana que ho deixin sobre la taula, votaran la
Moció en contra, seguiran parlant i els donarà totes les dades. Afirma que els
tècnics de l'Ajuntament estan fent la valoració per al 2015 junt amb els tècnics
del Cadastre, exposa que tendran informació fiable i que l'aniran donant.

El Sr. Batle aclareix que comparteixen el fons bo, però considera que per la
informació que manegen per  la  casuística,  pels  interessos,  han d'estar  ben
segurs de poder fer el que el Sr. Ramis demana. No volen, precisament per un
fons bo, trobar-se que les revisions incrementin els valors cadastrals.

El Sr. Ramis comenta que la Moció diu que facin un mostreig, que no demanen
la revisió, sinó fer un mostreig.

El  Sr.  Aguilar  explica  que  la  Moció  diu  més  coses,  que  el  que  surti  de  la
comissió tècnica serà obligatori  per a l'Ajuntament,  i  després aniran a jugar
amb  “el  germà  de  Zumosol”  i  ja  veuran  després  qui  n'assumeix  les
responsabilitats. Segons la Moció és vinculant allò que determini la comissió, i
si és vinculant, ja han d'anar a jugar.

El  Sr.  Ramis  explica  que  no  coneixen  la  resolució,  no  saben  en  què  és
vinculant.

El Sr. Aguilar exposa que, si volen continuar amb la Moció, la votaran, que ells
continuaran en la línia que ja han manifestat, donaran tota la informació, aniran
treballant, i, si veuen la possibilitat que realment es puguin abaixar els valors,
actuaran, però han d'estar molt segurs perquè, si no, es poden ensorrar.

A continuació es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat: vuit (8)
vots  a  favor  del  grup  municipal  del  PSIB-PSOE  i  el  grup  municipal  del
PSM-Iniciativa Verds, onze (11) vots en contra del  grup municipal  del  Partit
Popular i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal dels Independents d'Inca.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  no  es  declara  aprovada  la  Moció  del  grup
municipal  del  PSIB-PSOE  relativa  a  la  revisió  dels  valors  cadastrals  del
municipi.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-INICIATIVA VERDS SOBRE
L’ÚS  D’HERBICIDES  PER  NETEJAR  VORAVIES  DE  CAMINS  I
CARRETERES

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar
la  seva  inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació  i  n’esdevé  el  següent
resultat: unanimitat (21).
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Els reunits consideren la Moció del grup municipal PSM-Iniciativa Verds sobre
l’ús d’herbicides per netejar voravies de camins i carreteres de data 27 de maig
del 2013 i que transcrita textualment diu:

“El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la
consideració del PLE la següent 

MOCIÓ

L’ús d’herbicides en la neteja de vegetació a les voravies de camins i carreteres
ha esdevingut una pràctica habitual que guanya terreny, davant la reducció del
personal que habitualment desenvolupaven aquestes tasques ja sigui de forma
manual o mecànica.

La major part  d’herbicides que es fan servir  per a aquestes feines tenen el
glifosat  com a component  actiu,  un  producte  monopòlic  de  la  multinacional
Montsanto altament tòxic per a la salut humana i animal, com reconeixen les
mateixes indicacions del dit producte en les seves diferents marques i sobretot
els nombrosos estudis científics que existeixen al respecte.

Els  efectes  del  glifosat  són  prou  persistents  i  afecten  també  de  manera
irreversible els ja prou malmesos aqüífers insulars.

Per  altra  banda,  l’ús d’aquest  herbicida posa en greu risc la salut  humana,
sobretot quan productes de consum tradicionals com caragols o espàrrecs són
recol·lectats a les voreres dels camins i carreteres.

Existeixen precedents, com en el cas de l’illa de Menorca o municipis com Artà
o  Felanitx,  que  reconeixent  la  importància  ecològica  i  paisatgística  de  la
vegetació de les voreres de camins i carreteres, considerada erròniament com
a ‘males herbes’,  han apostat per mètodes sostenibles i responsables de la
seva gestió i control.

Per tot això, el Ple adopta el següents

ACORDS

Primer. L’Ajuntament d'Inca rebutja l'ús d'herbicides i plaguicides per eliminar la
vegetació  no  desitjada  a  carrers,  camins  i  zones  verdes  públiques,  i  els
substituirà per pràctiques mecàniques o altres de tradicionals.  

Segon. L'Ajuntament d'Inca emplaça el Consell de Mallorca a mantenir el seu
compromís de revisar la metodologia de control de vegetació a les voreres de
camins i carreteres del Consell  per tal  d'implantar sistemes de control  de la
vegetació no contaminants.
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Tercer. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a declarar les
Illes Balears ‘Zona lliure de glifosat’, tot prohibint la venda d’aquest producte i
sancionant el seu ús.”

Intervé el  Sr.  Caballero, qui  llegeix part  de la Moció. Afirma que una moció
semblant  a  aquesta  es  va  aprovar  al  Consell  de  Mallorca,  que  es  va
comprometre  a  reduir  l’ús  dels  referits  herbicides.  Comenta  que ahir  es  va
aprovar a l’Ajuntament de Pollença i que ja s’ha fet el mateix a altres municipis
de Mallorca. Llegeix els punts d’acord; quant al primer, vol fer una autoesmena i
demanar  a  l’empresa  concessionària  de  neteja  que  faci  el  mateix  que  fa
l’Ajuntament d'Inca, perquè entenen que hi ha molta de la neteja urbana de la
qual s’encarrega l’empresa concessionària i no el personal de l’Ajuntament, per
tant quan es refereixen a l’Ajuntament es refereixen al seu conjunt.

Intervé el  Sr.  Moreno. Manifesta que el grup municipal del PSIB-PSOE està
totalment d’acord amb la proposta del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds i
insta  l’equip  de  govern  que  dugui  a  terme  un  manteniment  adequat  dels
camins,  perquè  hi  ha  moltes  reivindicacions  i  sol·licituds  en  el  Registre
d’Entrada i també perquè, a més, han pogut tenir reunions amb gent que viu a
fora vila, al camp; per això demana que dit manteniment no s’efectuï només en
temporada d’estiu, sinó que també es pugui realitzar durant tot l’any.

Intervé el Sr. García. Expressa que el grup municipal dels Independents d'Inca
no dubta que la majoria municipal votarà a favor de la Moció perquè està clar
que  l’Ajuntament  d'Inca  rebutja  l’ús  d’herbicides,  plaguicides  per  eliminar
vegetació; però, també rebutja les pràctiques mecàniques i tradicionals, perquè
basta veure l’estat dels camins. Per aquesta raó, creu que la majoria votarà a
favor de la Moció i prega que facin alguna actuació a molts camins, perquè
l’estat de densitat de vegetació posa en perill els vianants que van per la vorera
davant els cotxes que puguin anar d’una manera indesitjada; entén que els
cotxes han de conduir amb més precaució, però també considera que, si posen
un poc de part seva i fan netes les voreres dels camins, els vianants tendran
menys  perills,  recalca  que  aquest  fet  està  succeint  a  molts  camins.  El  Sr.
García anuncia que votaran a favor de la Moció i espera que la seva intervenció
no faci que el grup municipal del Partit Popular hi voti en contra.

Intervé el Sr. Jerez. Anuncia que l’equip de govern votarà a favor d’aquesta
moció.  Comenta  que ja  varen tenir  oportunitat  de  parlar-ne l’altre  dia  i  que
emplaçaran l’empresa de neteja viària perquè utilitzi  en la mesura que sigui
possible  productes  ecològics.  Exposa que quan netegen els  camins ho fan
sense herbicida i  de manera tradicional. Informa que, si  enguany encara no
s’ha actuat, és perquè el Consell Insular de Mallorca els deixa una maquinària
que va repartint en diferents anys i diferents dates, i les dates que els ha tocat
enguany  són  a  final  de  juny.  Explica  que  tan  aviat  com  disposin  de  la
maquinària  esmentada  començaran  a  fer  nets  aquests  camins  i  sense
herbicides.

Seguidament es passa a votar la Moció del grup municipal del PSM-Iniciativa
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Verds i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21). 

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  la  Moció  del  grup  municipal
PSM-Iniciativa Verds sobre l’ús d’herbicides per netejar voravies de camins i
carreteres.

12. MOCIONS URGENTS

No se’n presenten.

13. PRECS I PREGUNTES

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

1. El Sr. Ramis comenta que fa dos mesos es va aprovar per unanimitat una
moció per a l’aprofitament d’aliments dels supermercats, encara que estassin
en bon estat, per donar-los als serveis del Menjador Social o a la gent que els
necessita  a  través  del  departament  dels  Serveis  Socials.  Demana  quines
mesures s’han pres al respecte o què han fet per dur aquesta moció endavant.

La  Sra.  Horrach  contesta  que  arran  de  la  Moció  va  parlar  amb  diferents
supermercats d’Inca. Informa que el supermercat Mercadona li va dir que ells ja
ho estaven fent, que els aliments ja els donaven al Menjador Social. Explica
que hi ha altres supermercats, dels quals no vol donar el nom, que no estan
gaire d’acord a fer això. En el cas del Supermercat Erosky, exposa que els
varen dir que s’havia aprovat, però que estan pendents de com ho han de fer;
de totes formes diu que, si això succeeix, positivament establiran una manera
perquè associacions, o alguna d’elles, pugui recollir cada dia aquests aliments.
Manifesta que l’equip de govern hi  està totalment d’acord, per la qual  cosa
estan molt a sobre d’aquest tema.

2. El Sr. Ramis comenta que varen poder veure un registre de sortida de dia 26
de  febrer  de  2013  adreçat  al  Consell  Insular  de  Mallorca,  en  el  qual  es
demanava en reiterades ocasions documents annexos i que no es varen fer
arribar. Comenta que entre aquests documents es fa referència a una sèrie de
carències i dificultats de l’aplicació dels recursos tècnics i econòmics de l’Àrea
de Serveis Socials, i aprovat entre altres per la regidora d’Inca. Demana quines
mesures s’han pres al respecte. 

La Sra. Horrach contesta que aquesta carta ja no té sentit perquè fa tres mesos
que  es  va  fer.  Explica  que  en  un  determinat  moment  hi  va  haver  unes
discrepàncies tècniques, però que es varen esmenar en menys d’una setmana,
i una prova d’això és que des de llavors la cosa va més bé. 
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3. El  Sr.  Ramis demana si  l’equip de govern s’ha informat sobre el  que ha
succeït amb l’Hospital d’Inca quan després de dos anys de govern del grup
municipal del Partit Popular i sense pacte, que era una de les problemàtiques
que existien, s’hagi nomenat el sisè gerent d’aquest hospital.

El Sr. Batle diu que les casuístiques són diferents. Comenta que han demanat
que els expliquin la situació i que resulta que al primer gerent se li  va voler
donar continuïtat, al que hi havia de l’anterior Govern. Recorda que el següent
gerent que es va nomenar va promocionar cap a la Conselleria de Sanitat com
a secretari general. Quant al tercer gerent que es va nomenar, informa que va
ser  cessat  en  el  seu  càrrec  pel  canvi  de  conseller.  El  quart  gerent  va
promocionar cap a la Direcció General de Salut i el quint ha estat cessat per un
fet puntual, com ja s’ha discutit abans, per la mort de l’immigrant esmentat a
Inca.

4. El  Sr.  Ramis  afirma  que  han  tengut  coneixement  de  la  comunicació
transmesa per la Vicepresidència de Cultura i Patrimoni en la qual els anuncia
la  voluntat  del  Consell  de  col·laborar  en  els  actes  de  commemoració  del
cinquantè  aniversari  de  la  mort  del  mestre  Antoni  Torrandell;  malgrat  això
desconeixen  en  quins  actes  es  participarà,  de  quina  manera  i  amb  quina
quantitat,  fet  que consideren important,  si  es té en compte el  deute que té
aquesta institució amb l’Ajuntament d'Inca. Demana quins seran els actes en
els quals col·laborarà i l’import de la seva col·laboració.

La Sra. Payeras contesta que demanaran al Consell que els especifiquin en
què  consistirà  la  seva  col·laboració,  si  serà  en  un  concert  o  en  doblers.
Manifesta que està molt agraïda que el Consell hi vulgui col·laborar.

El Sr. Ramis demana si hi col·laborarà moralment.

La Sra. Payeras contesta que no.

El Sr. Batle explica que el vicepresident del Consell que porta l’àrea de Cultura
ha manifestat  particularment  in  voce que  té  predisposició  de  col·laborar  en
l’aniversari, manifestació que ja li dóna certes garanties.

La Sra. Payeras diu que quan sàpiguen en què consistirà la col·laboració ho
comunicaran a la Comissió Informativa de Cultura.

5. El Sr. Ramis exposa que els darrers mesos han vist com es generalitzaven
les pintades pels carrers d’Inca, als edificis amb gran valor patrimonial, almanco
per  par  del  grup  municipal  del  PSIB-PSOE,  i  tot  això  creu  que  amb  certa
complaença per part de l’equip de govern, ja que recorda que varen inaugurar
un carrer amb pintades. Sense entrar a discutir  el  fons dels missatges o la
qualitat de les pintades, manifesta que els pareix una autèntica vergonya l’estat
de  degradació  que  presenta  la  ciutat  d’Inca.  Per  aquest  motiu  reclamen  a
l’equip de govern un pla de prevenció, control i eliminació de totes les pintades.
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El Sr. Jerez contesta que en prenen nota.

6. Comenta que han conegut a través dels mitjans de comunicació la intenció o
bé que ja s’ha signat un conveni  entre l’Ajuntament d'Inca i  l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per a la cessió d’un local situat a la plaça de
Sant Domingo; un fet que el sorprèn, perquè fa uns mesos gent propera al
Partit Popular inquer i que està a algun mitjà de comunicació també proper al
Partit Popular va fer gestions per utilitzar dites dependències. El Sr. Ramis no
sap si es tracta de la mateixa feina que es va fer fa un parell de mesos o si és
una  altra  de  diferent.  Voldria  que  se’ls  explicàs  el  contingut  d’aquestes
negociacions que han donat fruit que s’hagi cedit el referit local. Així mateix, vol
saber si l’equip de govern té intenció de continuar aquests convenis amb altres
mitjans de comunicació, ja siguin públics o privats. 

El Sr. Jerez contesta que no hi ha cap relació amb res i manifesta que no té
coneixement d’allò de què li està parlant. Per altra banda, comenta que des de
la direcció d’IB3 se li va demanar la possibilitat de disposar d’una delegació a
Inca, que finalment no és una delegació sinó una oficina operativa, perquè els
seus mitjans no s’hagin de traslladar cada dia a Calvià. Explica que també s’ha
fet així a Felanitx per tenir-ne una altra en aquella zona, i li consta que hi havia
altres pobles propers a Inca que quan varen saber que es muntava una oficina
es varen oferir. L’equip de govern creu que tenir aquesta oficina i que IB3 tengui
destinat a Inca un càmera i un redactor va en benefici de totes les notícies que
es puguin generar a la ciutat,  per la qual  cosa varen prendre la decisió de
signar el conveni amb IB3.

7. Un altre assumpte que els ha sorprès, ja que havien tengut una sèrie de
converses  amb  el  responsable  de  l’àrea  i  els  diferents  representats
d’associacions, és el nou creuer que es vol organitzar des de l’Ajuntament a
Inca. Explica que n’han tengut coneixement mitjançant una sèrie de pòsters a
diferents locals que anunciaven un creuer. Creu que aquesta competència no
és  municipal  i  no  sap  si  és  que  l’Ajuntament  vol  canviar  les  seves
competències. Demana com s’ha realitzat aquesta contractació, si s’ha duit a
terme directament, quina és la implicació municipal, si té algun cost i quin és, i
per quins motius organitza dita actuació.  

La Sra. Cantarelles contesta que el Sr. Ramis va acudir a la reunió amb els
presidents, on el varen fer partícip dels seus sentiments i de les ganes que
tenen, atès que són els que duen la bandera d’aquest creuer. Explica que en el
seu moment l’agència de viatges que l’organitzava va tancar, però que després
quan va tornar a obrir va tornar a oferir el mateix creuer. Informa que va tenir
una reunió amb els presidents, a la qual ells varen estar d’acord perquè volen
fer el dit creuer, i no s’ha fet res més.

El Sr. Ramis diu que en aquesta reunió es va acordar que l’Ajuntament no se
n’encarregaria, sinó que ho farien les associacions.
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La Sra. Cantarellas exposa que s’ha seguit  amb la mateixa idea que es va
decidir al principi. Recorda que varen quedar per a les pròximes convocatòries
de creuer, cosa que aquí no s’ha fet perquè no hi ha hagut cap convocatòria,
sinó que es fa el mateix. Informa que ella ja s’hi va posar en contacte de la
manera que el Sr. Ramis va explicar i que estan esperant des de fa dos mesos.
Comenta que els presidents esperaran, però diu al Sr. Ramis que ha de tenir en
compte que per setembre ells tornen a dur endavant aquesta iniciativa, i espera
que  durant  aquest  temps  se’ls  digui  alguna  cosa.  Insisteix,  però,  que  ells
esperen des de la xerrada que varen fer amb el Sr. Ramis.

8. El Sr. Ramis demana pel paviment del Mercat Cobert. Recorda que ja fa un
any que varen demanar pel seu estat de manteniment. Assenyala que de cada
vegada l’agressió és més important. Hi ha un perill clar, i creu que encara han
tengut  sort  perquè  la  situació  és  difícil.  Demana  quines  actuacions  pensa
adoptar al respecte l’equip de govern.

El  Sr.  Jerez  explica  que,  pel  que  fa  a  les  tarimes,  fa  uns  dies  els  tècnics
municipals varen tenir la darrera reunió amb l’empresa Melchor. Informa que
s’ha  pres  un  acord,  del  qual  els  donarà  compte  a  la  propera  Comissió
Informativa d’Urbanisme.

9. La Sra. Fernández comenta que han rebut queixes per la manca de control
que es du a terme sobre els vehicles que aparquen sobre els pas de vianants,
principalment en punts com el centre de salut o a algunes escoles. Comenta
que aquesta situació fa que els vianants no puguin en ocasions travessar el
carrer en condicions. Demana que es faci un millor control i més efectiu, i fins i
tot que es puguin instal·lar fitons per evitar que els cotxes aparquin sobre els
pas de vianants.

El Sr. Batle diu que ho tenen i ho tendran en compte, però que a vegades posar
fitons als pas de vianants és complicat. Manifesta que són conscients d’on és la
problemàtica i hi ha unes normatives que complir. 

La Sra. Fernández està d’acord que hi ha unes normatives a complir per part
dels ciutadans, però que també hi ha d’haver un control per part del consistori.

El Sr. Batle hi està d’acord.

10. El grup municipal del PSIB-PSOE vol conèixer el nombre d'aparcaments del
Mercat  Cobert  que estan encara  sense vendre  i  el  registre  que hi  ha  dels
aparcaments que sí estan venuts.

El Sr. Jerez contesta que per llogar n’hi ha 70; d’ocupats, arrendats, n’hi ha 7, i
de venuts n’hi ha 8; de lliures, n’hi ha 63.

11. La  Sra.  Fernández  demana  en  quins  casos,  davant  una  sol·licitud
d'ajornament, l'Ajuntament cobra interessos de demora i en quin casos no es
cobren.
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El Sr. Jerez diu que ho contestaran per escrit.

12. La Sra. Fernández comenta que han comprovat que aquest mes s'ha pagat
una factura de llibres pel llibre  Lo mejor del clan d'una papereria de Calvià.
Demana per què no s’ha fet la compra a una llibreria d’Inca.

La  Sra.  Payeras  contesta  que  aquesta  pregunta  ja  la  hi  varen  fer  amb
anterioritat i ja la va respondre. Expressa que ara no recorda el motiu, però
contestarà després d’haver-ho demanat al bibliotecari.
 
13. La Sra. Fernández demana quin control es du sobre els bars i cafeteries
que tanquen, per garantir que es retirin les plataformes que munten per posar
les taules i cadires, ja que n’hi ha que han tancat fa mesos i encara no les han
retirat de la calçada. 

El Sr. Jerez respon que sí es fa un control i que a ell li consta que, dels bars
que varen muntar plataformes, n’hi ha un de tancat. Informa que varen parlar
amb el propietari i que els va informar que el tenia a punt de llogar, però hi
tornaran a parlar i, si no l’ha llogat, li demanaran que la retiri.

La Sra. Fernández demana si les tenen ubicades.

El Sr. Jerez contesta que per suposat la hi tenen.

La Sra. Fernández demana quina és, per saber si coincideix amb aquella de la
qual ells tenen coneixement.

El  Sr.  Jerez  respon  que  és  la  situada  a  la  plaça  del  Blanquer.  Si  el  grup
municipal del PSIB-PSOE en té coneixement d’una altra, demana que els ho
diguin.

La Sra. Fernández diu que en parlaran, però que, si ja hi ha un control, n’estan
satisfets. 

B.  PRECS  I  PREGUNTES  QUE  FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DELS
INDEPENDENTS D'INCA

1. El  Sr.  García comenta que, sensibilitzat  com està el  grup municipal  dels
Independents d'Inca en temes de publicitat i propaganda, que a la pàgina web
de l’Ajuntament d'Inca han detectat diversos vídeos, però en concret els han
cridat l’atenció dos vídeos de dues escoletes, a un dels quals a la caràtula
principal  sortia  un  peu  de  l’ajuntament  i  a  l’altre  no  hi  sortia.  Indica  que
casualment el peu de l’Ajuntament d'Inca sortia al vídeo de l’escoleta que no
era municipal i a l’altre, no. Assenyala que aquest fet els ha cridat l’atenció, ja
que creu que el vídeo que hauria de dur el peu de l’Ajuntament d'Inca hauria de
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ser el de l’escoleta municipal. Demana si és un tema de publicitat o si es tracta
d’un simple error, o que per a l’equip de govern no té importància.

El Sr. Batle contesta que ho revisaran.

2. El Sr. García afirma que al diari Última Hora de dia 17 d’abril de 2013 el Sr.
Batle va fer unes declaracions en el sentit que la iniciativa particular és bona i
que ell entén que són lògiques, i hi està d’acord, però a més diu que el Sr. Batle
va dir, segons consta, que era necessària perquè ara l’escoleta municipal no
podia donar cobertura i, per tant, la iniciativa privada era apreciable. En aquests
moments en què l’escoleta municipal podria absorbir moltes més places, creu
que  són  unes  declaracions  que  s’haurien  d’haver  matisat  una  mica,  o  tal
vegada  han  estat  mal  interpretades  pel  grup  municipal  dels  Independents
d'Inca; però, com a batle o com a regidor creu que han de promocionar més la
iniciativa municipal  i  no  la  privada,  o  almanco igual,  i  no dir  que no s’està
donant cobertura, quan la realitat és que en poden donar més que la que estan
donant fins ara.

El Sr. Batle contesta que ells han de defensar l’interès municipal, però també
alabar l’iniciativa privada.

El  Sr.  García respon que hi  està d’acord,  però que l’escoleta municipal  pot
donar més cobertura que la que dóna. Diu que han “d’agranar” una mica sense
dejectar l’altra part, no és aquesta la seva intenció.

3. El  Sr.  García  demana  si  l’equip  de  govern  té  la  intenció  de  privatitzar
l’escoleta municipal durant aquesta legislatura.

El Sr. Batle respon que no.

El Sr. García agraeix la resposta tan rotunda.

4. El  Sr.  García  comenta  que  a  criteri  seu  han  detectat  una  proliferació
exagerada de reserves de minusvàlids. Demanen quins són els criteris amb
què dibuixen tots aquests reservats, si és que el motiu és perquè a una zona
concreta hi ha un minusvàlid que l’ha demanada, si és per distribució general
que han decidit que n’hi hagi un a determinat lloc o si és per un altre motiu.
Exposa que a vegades han tengut  sospites o la  gent  els  ha comentat  que
realment  no  es  compleix  l’objectiu  d’aparcament  de  minusvàlids,  sinó
d’aparcament en benefici del que sigui en aquella zona determinada. Demana
si els poden explicar els criteris que segueixen per assignar un espai reservat a
minusvàlids.

El Sr. Batle respon que no fa gaires anys varen fer tot un pla de distribució de
pàrquings de minusvàlids a Inca, amb uns criteris de mobilitat. Recorda que es
va dur a terme quan ell  era regidor d’Interior.  En aquell  moment tenien una
cobertura  suficientment  àmplia  de  la  distribució  dels  pàrquings,  que  a  més
estaven distribuïts geogràficament per Inca, conclou que és el criteri que varen
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fer inicialment fa 4 o 5 anys. Informa que posteriorment hi ha hagut peticions
d’usuaris que els han comentat que a una determinada zona no eren suficients
i, segons les demandes dels propis particulars i usuaris, han actuat. Recorda
que fa uns anys hi va haver un escrit de persones discapacitades reafirmant
aquest  criteri  de  l’Ajuntament  d'Inca.  Exposa  que  la  distribució  dels
aparcaments de minusvàlids es va fer amb el criteri de l’estudi de mobilitat i
distribució geogràfica, que a més va coincidir amb tot un tema de trànsit que
varen realitzar a la zona de Crist  Rei.  Si  algú els demana que hi  hagi  una
actuació, explica que reforcen el nombre d’aparcaments Inca.

El  Sr.  García  demana  que  els  comuniquin  si  duen  control  de  peticions  o
decisions pròpies, i  a la vegada el  grup municipal  dels Independents d'Inca
facilitarà a l’equip de govern aquells reservats que els fan arribar a ells com a
dubtosos.

El Sr. Batle diu que moltes vegades, com que els aparcaments de discapacitats
són preferents, ell també ha rebut queixes, però expressa que allò que intenten
és donar facilitats a les persones discapacitades per sensibilitat. 

El Sr. García manifesta que no té cap dubte al respecte.

El Sr. Batle explica que hi ha queixes d’usuaris, que pensen que n’hi ha molts, i
allò cert és que n’hi ha molts a llocs molts concrets i molt pròxims a llocs per
accedir-hi.

5. El Sr. García recorda que varen fer una pregunta referent a un conveni amb
entitats  que  faciliten  la  vinguda  de  nins  sahrauís  a  l’estiu,  i  a  la  Comissió
Informativa d’Hisenda se’ls va contestar que no hi havia hagut cap petició de
firmar convenis i que hi havia hagut una instància d’una persona que demanava
una ajuda per a l’estiueig. Això no obstant, explica que una entitat els ha fet
saber que varen remetre a l’Ajuntament d'Inca una carta el mes d’abril on se’ls
demanava  la  col·laboració,  amb  un  escrit  que  sol·licitava  que  se  signàs  el
compromís que hi  ha havia un grup de nins i  que l’Ajuntament facilitaria  la
difusió i sensibilitazació d’aquest projecte, i donar compte de dit acord. Exposa
que és una qüestió que se li ha plantejat, se li ha fet arribar la carta que els
varen enviar, però no té segell d’entrada, així que no pot informar del dia que va
tenir entrada; però, li han assegurat que l’han enviada. Vol saber si és que no la
volen signar i, si és que no l’han rebuda, comenta que es tornarà a posar en
contacte  amb aquesta  entitat  perquè ho repeteixi.  Ara  bé,  si  la  intenció  de
l’equip de govern és no firmar cap conveni, no hi té res a dir perquè tothom és
lliure  de  decidir  el  que  vulgui;  afirma que  allò  que  el  va  sorprendre  fou  la
resposta, en el sentit que no en tenien cap notícia. El Sr. García a continuació
llegeix part de l’acta on consta la resposta donada: “no s’ha plantejat per part
dels grups interessats malgrat que hi ha una instància...” Per tant, diu que és
com si ningú ho hagués plantejat. No vol dir mentider a ningú, perquè no té el
segell d’entrada, però creu que seria possible estudiar-ho o afavorir, una altra
cosa seria que posteriorment que l’Ajuntament hagués fet allò necessari ningú
volgués  acollir  nins  sahrauís,  la  qual  cosa  ja  no  seria  responsabilitat  de
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l’Ajuntament; creu que s'ha d’intentar. 

La Sra. Horrach contesta que l’Ajuntament d'Inca no tendria cap problema a
signar  dit  conveni,  però  no  té  constància  que  hagi  arribat  cap  escrit  a
l’Ajuntament en aquest sentit. No obstant això, aconsellaria aquesta persona
que es dirigís a Serveis Socials, on hi ha un protocol, i que es valorarà. La Sra.
Horrach insisteix que, tal com li va respondre a la Comissió d’Hisenda de la
setmana passada, ella no té constància que s’hagi duit a terme cap petició per
firmar cap conveni. 

El Sr. García diu que dita persona li ha fet arribar la petició, però com ja ha dit
no consta el segell del registre d’entrada, per la qual cosa tornarà a parlar amb
aquesta persona per demanar-li quan va tenir entrada.

La Sra. Horrach demana al Sr. García si li vol fer arribar una còpia d’aquesta
carta. Insisteix que el Sr. García comuniqui a aquesta persona que es dirigeixi a
Serveis Socials, on s’estudiarà la seva petició.

El  Sr.  García entrega la carta a la Sra. Horrach.  Li  demana que li  faci  una
segona fotocòpia perquè ell li dóna la seva, i de manera distesa comenta que
no és  com les  firmes d’aigua,  que  això  existeix.  Seguidament  aclareix  que
s’està referint que allò que existeix són les firmes d’aigua.

El Sr. Batle demana que consti en acta allò dit pel Sr. García, ja que és molt
interessant. 

El Sr. García diu que el grup municipal dels Independents d'Inca té les firmes
de l’aigua i que actualment estan més prop de les 1.000 i no de les 500, com
tenien fa quinze dies. Afirma que no els representaria cap problema presentar
avui mateix les 890 firmes.

6. El Sr. García recorda que quan es va fer la concessió de la piscina coberta
s’establia una comissió de seguiment. Una de les obligacions era que el regidor
d’Esports donàs compte cada tres mesos del funcionament de la piscina i que
es  reunís  preceptivament  un  cop  cada  semestre.  El  grup  municipal  dels
Independents d'Inca fa mesos que estan demanant el tema dels TC1 i TC2, i
dels  treballadors  d’aquesta  piscina  i  no  hi  ha  forma  d’obtenir  resposta.  No
recorda  quan  va  ser  la  darrera  vegada  que  es  va  reunir  la  Comissió  de
Seguiment, però creu que alguna cosa no funciona, i no entén per què hi ha
aquest interès que la Comissió de Seguiment no es reuneixi. Comenta que se li
va  respondre  que  no  hi  ha  dates  perquè  el  concessionari  véngui;  aquesta
resposta no la dóna per contestada, perquè entén que l’Ajuntament d'Inca ha
d’exigir  a  qui  sigui  que  doni  compte.  Si  l’equip  de  govern  no  vol  reunir  la
Comissió de Seguiment,  diu que no ho faci  i  que faci  allò que vulgui,  però
després ja veuran què passa. Ara bé, expressa que allò que no entén és que
no els puguin entregar els TC1 i TC 2 dels treballadors de la piscina coberta. 

La Sra. Coll comenta que a la darrera Comissió ja varen dir que ells allò que no
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volien era intentar posar una data i  que hi  pugui  venir  o no;  però, si  al  Sr.
García li va bé, poden fixar un màxim de 15 dies per fer-la, independentment
que pugui venir o no. A ella el fet que el concessionari no véngui no li sembla
bé.

El Sr. García diu que, si és així, prengui mesures.

La Sra. Coll respon que prendrà mesures i que abans de 15 dies es durà a
terme la Comissió, i procuraran que véngui tothom. Es compromet que abans
de 15 dies es faci la Comissió, esperen que véngui.

El Sr. García recorda que també es diu que s’ha de convocar cada tres mesos
o cada semestre, motiu pel qual prega que es tengui en compte.

La Sra. Coll diu que començaran pel primer dia.

7. El Sr. García comenta que tenen una nota informativa d’Hisenda, creu que
és de l’any passat, on diu que per a compres de més de 600 € s’havien de
demanar tres pressuposts. Diu al Sr. Aguilar que ells li demanen com poden
controlar  la  central  de  compres,  almanco  si  s’ha  complit  aquesta  nota
informativa suposa que es deuen tenir  arxivats els pressuposts de totes les
compres superiors a 600 € que s’han realitzat.  Demana si  els la poden fer
arribar.

El Sr. Aguilar respon que hi estan fent feina i que en poc temps ho tendran tot
enllestit. De totes maneres explica que el sistema ha funcionat més o menys
perquè gràcies a això la situació econòmica actual de l’Ajuntament és una altra,
si es compara a la que hi havia quan ell ho va posar en marxa aquesta mesura.

El Sr. García rectifica i diu que és gràcies a allò, però també gràcies a la seva
insistència. 

8. El Sr. García demana si algú del consistori forma part del Consell Econòmic,
Polític o Administratiu d’IB3. Demana si té res a veure que se li cedeixi un local,
si es tracta de canviar la cessió d’un local per major publicitat i propaganda. Així
mateix, demana si els sembla correcte que això sigui una política encertada per
abaratir  despeses  de  l’Ajuntament  i  si  no  és  aquesta  una  competència
impròpia.

El Sr. Jerez contesta que, redundant en la resposta donada al grup municipal
del PSIB-PSOE, ja han explicat el perquè. Exposa que el cost d’aquesta oficina
és un cost ínfim, i ells pensen que poden donar cobertura a un mitjà públic com
aquest i poder col·laborar perquè arribi el màxim de informació possible com
han dit abans, perquè es pugui donar la màxima informació. Creu que pel cost
que suposarà aquest fet per a les arques val la pena tenir dita oficina. Quant si
hi ha algú d’aquest consistori que formi part del dit Consell, respon que sí, que
un càrrec de confiança forma part del Consell d’Administració del Consell de
Direcció  d’aquesta  entitat  i  que  abans  de  contractar  es  va  demanar  si  era
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incompatible, informa que estan pendents de la resposta. Per tant, no tenen
constància d’estar incorrent en cap incompatibilitat, considera que és evident
que no té res a veure una cosa amb l’altra. 

El Sr. García afirma que ells no estan denunciant cap incompatibilitat.

9. El  Sr.  García  diu  que  el  grup  municipal  dels  Independents  d'Inca  té  la
percepció que vídeos que estan a la pàgina de l’Ajuntament els veuen per IB3,
però no ho han pogut constatar. Igualment els consta que tots els vídeos que
posen a la pàgina de l’Ajuntament els paguen, tal com ha de ser. Volen saber si
l’equip de govern també ha detectat que algun vídeo també s’emet per IB3,
demana quin és el motiu.

El Sr. Batle contesta que en principi i que ells sàpiguen, no; ells no han donat
cap autorització. Ells tenen el seu propi canal de comunicació i IB3 també.

El  Sr.  Batle  ratifica les paraules del  Sr.  Jerez,  entenen que el  servei  d’una
televisió pública amb mitjans públics no és el mateix que el servei d’un mitjà
privat. 

El  Sr.  García  comenta que són percepcions,  que podria  tractar-se de dues
càmeres que filmen des de dos angles similars. 

El  Sr.  Batle  esmenta  que  podria  donar-se  el  cas  que  els  demanassin
col·laboració i ho podien plasmar, però no en tenen constància. 

10. El  Sr.  García  explica que han detectat  dues factures relacionades amb
l’estudi econòmic de la privatització de l’aigua i la cartografia. Comenta que una
de les dues factures és d’un import de 3.999,05 €, i l’altra, de 3.993,00 €. Els ha
cridat l’atenció que serveis professionals tenguin una valoració tan pròxima als
4.000 €. Però, allò que volen saber és qui ho ha contractat i qui ha decidit que
el preu d’aquesta contractació sigui aquest i per què és casualment un parell
d’euros menys de 4.000 €. De totes formes, afirma que no han pogut constatar
que l’estudi econòmic hagi entrada a l’Ajuntament d'Inca signat per la persona
que ho va realitzar, perquè quan el varen demanar, la setmana passada, els
varen contestar que no tenien l’estudi signat. En demana una explicació. 

El Sr. Jerez contesta que es donen dues casuístiques, dues necessitats per
qüestió de temps. Una és tema de la cartografia, pel temps del qual disposaven
no la podien dur a terme els enginyers municipals, llavors es varen demanar
preus i aquest és que els varen donar, i com que ho podien pagar el varen
contractar. Quant a l’estudi econòmic, va succeir igual, es varen adreçar als
serveis tècnics i  els varen explicar que ells no eren especialistes per poder
elaborar l’estudi econòmic que els demanaven, per la qual cosa es va cercar
una persona, es varen demanar preus, i aquest és el preu que els varen donar i
el  varen pagar.  Assegura  que ell  tampoc té  l’estudi  econòmic,  però  que  la
setmana que ve el demanarà als tècnics que l’han tengut perquè el facin arribar
al Sr. García.
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El Sr. García respon que els tècnics no el tenen. Recorda que ell ha demanat
qui ha contractat aquestes persones i, segons li ha contestat el Sr. Jerez, entén
que han estat els tècnics...

El Sr. Jerez aclareix que allò que li ha dit ha estat el departament d’Urbanisme i
ell com a responsable d’aquest departament.

El Sr. García demana si varen ser els tècnics del departament d’Urbanisme qui
varen designar les dues persones per realitzar aquestes feines.

El  Sr.  Jerez contesta que els  tècnics del  departament  d’Urbanisme li  varen
suggerir aquestes persones perquè ell no coneixia ningú que fes cartografia ni
cap economista per realitzar un estudi econòmic.

El Sr. García recomana que es posin d’acord.

El Sr. García demana si els tècnics també varen establir els preus.

El  Sr.  Jerez  respon  que  no,  que  com  ja  li  ha  dit  abans  varen  demanar
pressupost i que aquests són els que els varen fer arribar, i els varen acceptar.

El Sr. García demana quants pressuposts es varen demanar.

El Sr. Jerez contesta que varen demanar un pressupost a cada persona.

11. El  Sr.  García  diu  que  el  grup  municipal  dels  Independents  d'Inca  està
sensibilitzat amb el Sr. Batle i les seves declaracions. Recorda que fa un parell
de setmanes el Sr. Batle declarà al diari parlant d’abocaments incontrolats, deia
que  el  ciutadà  que  en  tengués  notícies  ho  denunciàs  perquè  l’Ajuntament
pogués actuar. En conseqüència el Sr. García demana al Sr. Batle si ell, quan
té  coneixement  d’una  il·legalitat,  corre  a  l’Ajuntament  a  denunciar-ho.  La
pregunta és perquè creuen que no és correcte que es motivi els ciutadans a
denunciar, sinó que ha de ser l’Ajuntament qui ho ha de fer.

El Sr. Batle manifesta que està content que dins els seguidors del Sr. Bate, que
són  molts,  hi  figuri  el  Sr.  García,  però  el  seguiment  que  fa  el  Sr.  García
requereix temps i dedicació, i això ja no dóna satisfacció. El Sr. Batle diu que
els  darrers  mesos  hi  ha  hagut  una proliferació,  especialment  d’abocaments
incontrolats de restes d’obra, i  evidentment ells han fet actes de campanya,
especialment en abocament de fems, de bosses, han imposat alguna sanció,
però el  fems de restes d’obres s’havia excedit,  amb una conseqüència que
moltes vegades són conscients que molts d’aquestes persones o professionals,
o transportistes que els deixen dites restes, a molts dels pressuposts cobren
l’eliminació d’aquests enderrocs, perquè així els obliga la llei, però després els
deixen devora d’un abocador.  En aquest  cas considera que aquí  hi  ha una
doble sanció, perquè una cosa seria un particular a un moment donat, però
trobar-se sis saques com varen trobar no es tracta d’una petita reforma, o que
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un particular hagi canviat unes rajoles de casa seva. Per aquest motiu l’equip
de govern ha anunciat que aplicarien la normativa i la llei amb les sancions
corresponents; afirma que no seria el sentit de sanció, perquè moltes vegades
es diu  que quan el  batle  anuncia que imposaran de 19.000 a 45.000 € és
perquè volen recaptar, però és que a més moltes vegades no són els ciutadans
d’Inca els que fan aquestes accions, sinó que són ciutadans de pobles veïnats
que ho deixen a Inca perquè a Inca hi ha el punt de triatge, el Punt Verd, etc.
Quan el Sr. Batle demana qui hi hagi un col·laboració ciutadana, és perquè amb
el control municipal i amb el control que es fa amb la Policia Local no es pot
arribar durant les 24 hores a tots els camins rurals de fora vila, que és on es
produeixen aquestes accions.  El  Sr.  Batle  diu que,  si  el  Sr.  García no està
d’acord amb la crida solidària que ha fet el  batle als ciutadans perquè sigui
cosa de tots,  ho entén,  però no ho comparteix perquè ell  creu que la seva
responsabilitat és fer partícips a tots els ciutadans que el projecte “Ciutat” és de
tots, i no només del batle ni del Sr. García, sinó d’altres, perquè creu que a
vegades es troben amb situacions en què amb una denúncia o amb un avís es
pot evitar anar a més. 

El Sr. García ha entès la resposta del Sr. Batle, però lamenta que ell no hagi
entès la seva pregunta, perquè era molt breu i senzilla.

El Sr. García expressa que en són conscients i que, si haguessin tengut notícia
de la  seva intervenció,  és perquè s’anuncia la  intervenció.  Això no obstant,
respecte a les discrepàncies entre el Beat Ramon Llull i el Constància, recorda
que la darrera intervenció del Sr. Batle va tenir molt d’èxit, i el grup municipal
dels Independents d'Inca l’aplaudeixen perquè va aconseguir la unitat del futbol
base d’Inca d’agrupar totes les entitats. Però, ara pareix ser que ha pres partit,
no saben per quins motius –ja que el Sr. Batle no els ha donat cap explicació–,
per una qüestió determinada i per ajudar un grup determinat, sense que això
vulgui dir que va en contra de l’altre, sinó que ho ha fet per ajudar, per gestions,
i fins i tot el grup s’ha posat en mans del batle. El Sr. García no entén el quid
d’aquesta història i espera que el Sr. Batle ho expliqui perquè no els sembla
correcte que divideixi en lloc d’unir. 

El Sr. Batle manifesta que, si hi ha alguna persona que hagi fet feina per la
unificació del futbol, ha estat ell personalment, des de l’any 1998, quan va ser
regidor d’Esports  i  hi  havia una sèrie de grups enfrontats i  amb diferències
importants. Des d’aquell moment han fet molta de feina, ha estat un projecte de
molta gent, varen aconseguir la unificació, que no va ser fàcil, i té molt clar que
la seva postura és en pro de la unificació de tot el futbol d’Inca. Les actuacions
personals, ell no les valorarà; com a batle i com a ciutadà, si algú li demana
suport, ell li’n donarà. Quant a la seva postura, com deia el Sr. García, contesta
que ell vetlla per la unitat del futbol d’Inca i que quan se li ha requerit ajuda
perquè  això  funcioni  ho  intenta.  De  totes  formes  vol  deixar  clar  que  les
decisions són sobiranes de les entitats i que ell pot mitjançar, fer d’intermediari i
aconsellar, però que les decisions no són seves.

El Sr. García diu que pot mitjançar, fer d’intermediari i aconsellar, i també pot
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acompanyar.

El Sr. Batle respon que sí.

El Sr. García diu que, si el Sr. Batle ho té clar, ell ja es queda més tranquil.

El Sr. Batle contesta que ell ho té claríssim.

12. A la passada Junta de Portaveus es va comentar el tema de l’expropiació
del camp del Constància i del Sallista. Han detectat que l’IMAF reclama com a
propietari de 160 participacions; ell entén que l’Ajuntament no és propietari de
res,  sinó  depositari  de  160  participacions,  que  no  està  clar  que  siguin  de
l’Ajuntament. Aleshores demana que els tenguin informats si se’ls entreguen els
75.000 €, què pensen fer amb ells i com pensen aclarir aquesta qüestió. El Sr.
García  diu  que  el  Sr.  Batle  el  pot  remetre  a  la  Junta  de  Portaveus  per
tractar-ho,  però  ell  ja  li  va  avançar  que  plantejaria  la  referida  pregunta  en
aquest ple. Li agradaria que s’aclarissin tots aquests conceptes, si és que no
els tenen clars. 

El Sr. Batle respon que, si ells reclamen aquests doblers, és perquè ho poden
fer; en cas contrari, no els reclamarien. 

El  Sr.  García  comenta  que  el  problema  radica  que  l’Ajuntament  no  n’és
propietari, sinó depositari, i per això no pot fer allò que vulgui amb els doblers.

El Sr. Batle manifesta que ells no han dit cap moment que faran el que vulguin
amb els doblers.

El  Sr.  García  aclareix  que  ha  volgut  dir  que  faran  allò  que  vulguin  com a
institució o organisme, no que se’n vagin a sopar, sinó que com a organismes
han d’anar amb cautela perquè no són propietaris d’aquests doblers. El que
pretén dir el Sr. García és que l’opinió del grup municipal dels Independents
d'Inca és que es podrien reclamar els doblers, però no en podrien disposar.

El Sr. Batle afirma que ell no ho té tan clar, perquè quan l’Ajuntament va anar a
diferents reunions sortia dins les llistes de les expropiacions. Demana el parer
del Sr. Secretari.

El Sr. Secretari entén que l’Ajuntament n’és propietari. Les escriptures...

El Sr. García l’interromp i expressa que la qüestió de les escriptures no sap si
seria  un  tema per  debatre  aquí,  però  indica  que  textualment  disposen una
condició  que  diu  que  l’Ajuntament  cedirà  les  accions  que  acrediti  que  és
propietari d’una d’elles.

El Sr. García diu que, vista aquesta condició, s’entén que les té en depòsit per
si  algú  acredita  que  n’ha  adquirit  una  d’elles,  i  creu  que  també  hi  ha
documentació complementària que reforça la seva postura.
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El Sr. García assenyala que és la seva interpretació i que l’equip de govern faci
la seva, perquè és qui ha de decidir.

El Sr. Batle manifesta que hi està totalment d’acord.

El  Sr.  García  contesta  que,  si  el  Sr.  Batle  l’escoltàs,  comprovaria  que
coincideixen en moltes coses. 

El Sr. Caballero de manera distesa diu que, si realment l’escoltàs, comprovaria
que no coincideixen. 

El Sr. García li respon que, si ell es fica pel mig, no coincidirà en res.

El Sr. Batle està d’acord amb el Sr. Caballero.

13. El Sr. García lamenta que a vegades les respostes de l’equip de govern
siguin banalitats i generalitats. Per exemple, si demanen pel cost de cada una
de les  banderoles  de  Coca-cola  que  es  varen  instal·lar  el  Dijous  Bo i  que
costaren 2.000 €,  prega que no li  contestin  que  n’han fet  500,  sinó  que li
contestin a allò que han demanat; o si demanen per la maquinària del Museu
del Calçat, li contesten en nombrosos folis, però tampoc responen a allò que
varen demanar, i que era per què 20.000 € o si 20.000 € més IVA, és superior a
18.000. Prega que, si els han de contestar com els contesten, prefereixen que
no els responguin o no els faran més preguntes.

El Sr. Batle contesta que ho consultaran amb el seu coaching personal perquè
els assessori com ho han de fer.

14. El Sr. García agraeix als serveis municipals que han retirat el focus i el fil
del carrer dels Rentadors, suposa que ara ja estan en condicions de respondre
si dit focus s’alimentava de l’enllumenat públic o no. 

El Sr. Jerez contesta que va estar endollat a l’enllumenat públic per un tema de
fires. Explica que darrerament s’havia instat que es retiràs el focus, però que es
va deixar a un balcó i va seguir endollat a la propietat d’aquell que il·luminava.

15. Recorda que ja varen comentar en el seu moment un tema de senyalística
que indicava LIDL, Camper i ara Lotusse. Exposa que al seu moment se li va
presentar un informe de la Policia Local dient que no estava bé allà, però ara
no només n’hi ha un, sinó tres. Entén que pels coneguts o amics es poden fer
coses, però demana que almanco no els presentin un informe expressant que
no està bé així perquè després n’hi hagi quatre. 

El  Sr.  Jerez  informa  que  els  tres  rètols  que  comenta  el  Sr.  García  tenen
autorització  del  departament  d’Urbanisme  i  que,  per  tant,  es  disposa  de
l’informe tècnic favorable.
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El Sr. García entén que, si l’informe és favorable, serà contrari a l’informe de la
Policia.

El Sr. Jerez comenta que això ell no ho sap perquè ell té els informes tècnics
del  departament  d’Urbanisme que es  varen emetre  arran  d’una petició  que
varen efectuar aquests interessats per escrit. Mentre el Sr. Jerez fa aquestes
manifestacions mostra alçant amb la mà uns papers.

El Sr. García insisteix que la seva pregunta és si els informes es contradiuen, ja
que l’informe de  la  Policia  era  en contra  de  la  instal·lació  d’aquests  rètols.
Demana si per emetre els altres informes s’ha tengut en compte el de la Policia
Local. 

Després d’uns segons en silenci davant la pregunta, el Sr. García entén que ell
no ha d’obligar a ningú a contestar.

El Sr. Batle respon que hi ha un informe tècnic i que estan autoritzats.

16. El Sr. García demana al Sr. Batle pel Reglament dels regals. Li diu que ha
tengut mala sort si des que és batle no ha rebut cap caixa de botelles de vi
mallorquí, d’aquestes d’un mínim de qualitat que valen 12 € i que poden arribar
a un preu de 60 €. Demana al Sr. Batle si no n’ha rebuda cap. Així mateix,
també li  demana si  no  ha anat  a  cap viatge  per  inspeccionar  algun servei
municipal  interessant,  on  l’empresa  li  hagi  pagat  el  viatge  per  inspeccionar
alguna cosa. No pretén dir que el Sr. Batle ho hagi fet, però és allò habitual que
es fa a molts ajuntaments, considera que ho haurien d’haver inscrit al Llibre de
registre de regals, si és que l’equip de govern s’ha preocupat de comprar-ne
un.

El Sr. Batle contesta que, com ja ha expressat en diverses ocasions, a ell li ha
tocat  governarà en unes circumstàncies i  les accepta;  afirma que està molt
content i que no té cap problema.

El Sr. García insisteix i demana si ni tan sols ha rebut caixa de vi per Nadal.

El Sr. Batle contesta que ell no hi pot fer res. Explica que li varen regalar una
estilogràfica i que va demanar al secretari si això ho havien de posar o no, i cap
dels dos varen saber què fer, però, que si la vol, encara la té.

El Sr. García diu que ho hauran de fer com a les factures, que li regalen una
caixa  de  vi,  però  de  59  €,  que  ja  no  importarà  apuntarà  al  registre  i  tots
quedaran més contents.

17. El Sr. García fa referència a la neteja dels camins. Creu que és necessari i
que hi  ha  sistemes moderns  de  fer  net  sense  perjudicar  l’ecologia  i  sense
perjudicar a ningú.
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C.  PRECS  I  PREGUNTES  DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-INICIATIVA
VERDS

1. El  Sr.  Rodríguez  manifesta  que  ells  seran  molts  breus  i  que  per  això
s’atreveixen a fer una pregunta que no li han posat sobre la taula, però que ha
estat el batle que els hi ha fet pensar. Explica que el Sr. Batle ha parlat dels
enderrocs, que hi ha particulars que en llancen que en teoria entren dins el pla
d’obra com un material que l’empresa se n’ha de dur a tirar a MAC Insular o a
un altre lloc, i això els ha fet pensar en un fet municipal. El grup municipal del
PSM-Iniciativa Verds recorda que l’any passat que es varen arreglar carrers
d’Inca. Demana quants varen ser.

El Sr. Batle contesta que es varen arreglar sis carrers i sis camins rurals.

El Sr. Rodríguez continua la seva exposició i demana si es va gratar l’asfalt,
perquè, si és així, aquest també devia estar dins el plec de condicions i també
els degué costar alguna cosa que se l’enduguessin.

El Sr. Batle contesta que no.

El Sr. Rodríguez demana que consti en acta que en els plecs de condicions no
es contemplava que l’empresa que fes l’obra se’ls hagués d’endur enlloc.

El Sr. Jerez respon que tenien una sèrie de problemàtiques com el solar de
darrere l’Ajuntament i, no ho recorda bé, però creu que se’n va parlar quan es
va fer el plec de condicions, es va decidir que es reutilitzaria dit material per a
aquestes altres necessitats que tenien.

El Sr. Rodríguez diu que comprovaran el plecs per saber exactament què es va
disposar.

2. El Sr. Rodríguez comenta que fa un mes i tres dies al Ple de l’Ajuntament
d'Inca es va aprovar fer un rènting per una possible compra de dos cotxes de la
Policia Local. Exposa que l’aprovació es basava en un estudi tècnic que deia
que era millor per a l’Ajuntament perquè sortia més favorable el rènting que la
compra. Des de llavors, explica que el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds
ha anat demanant cada setmana a la Comissió d’Hisenda, fa més d’un mes,
l’estudi tècnic que els corrobori que aquesta decisió que l’equip de govern va
prendre era la millor per a l’Ajuntament, i això volia dir fer un rènting de 90.000
€ o una compra de 45.000 €. Hi havia d’haver un estudi tècnic que els membres
de l’equip de govern varen dir que els aportarien, i a dia d’avui ha passat un
mes i tres dies, i encara no els l’han entregat, per la qual cosa demanen que els
el facin arribar al més aviat possible.

El Sr. Batle contesta que en prenen nota.

3. El Sr. Rodríguez demana informació sobre les gestions que s’han fet fins ara
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quant al Teatre principal, de l’1 % cultural i/o restauració de teatres.

El Sr. Batle explica que varen rebre tota una sèrie d’actuacions i de contactes
que havia fet la tècnica a la qual li havien encomanat. Ara que ja tenen tots les
contactes,  informa  que  ha  donat  ordre  perquè  també  es  facin  uns  escrits
perquè els informin de les convocatòries, i fins i tot si poden anar personalment
a defensar-ho. Si ho volen, comenta que els facilitaran el detall, perquè els el
va fer arribar la regidora de Cultura, hi ha una pàgina d’accions que es varen
dur a terme, amb els contactes i les intervencions que s’han fet.

La Sra. Payeras demana al Sr. Rodríguez si el volen ara mateix o si és suficient
que l’hi doni després.

El Sr. Rodríguez contesta que ara mateix no, que ho pot deixar a la bústia del
grup. Explica que la pregunta és perquè a la darrera Comissió Informativa de
Cultura la regidora no havia dit res al respecte, encara que ells tampoc li varen
demanar res.

La Sra. Payeras aclareix que a la darrera Comissió de Cultura encara no ho
tenia.

El Sr. Rodríguez agrairia que la Sra. Payeras els ho deixàs dins un sobre a la
bústia del grup.

4. El Sr. Rodríguez planteja una sèrie de preguntes sobre el tema de la piscina:

- Demana si algú de l’equip de govern ha donat permís per tancar la piscina
municipal coberta els diumenges dematí.

El Sr. Batle contesta que no.

- Per quins motiu fa setmanes que la piscina municipal coberta està tancada i
l’equip  de  govern  no  ha  actuat  perquè  tengui  el  servei  obert,  així  com és
preceptiu i segur, com consta al conveni que es va signar per les dues parts.

La Sra. Coll explica que quan varen saber que els diumenges estava tancat
varen  cridar  a  la  concessionària,  que  els  va  contestar  que  segons  venia
establert al plec de condicions havien de tancar 15 dies per mes de setembre i
que,  en  lloc  de  tancar  el  mes  de  setembre,  a  ells  els  anava  millor  així.
Manifesta que ells estigueren en desacord amb aquesta actuació i així ho varen
transmetre  a  l’empresa  concessionària.  Informa  que  varen  decidir  reunir  la
famosa Comissió de Seguiment perquè els donassin explicacions de per què
ho havien fet  i  amb quines condicions. Afirma que ells no els han donat el
permís i, encara que no ho vegin malament, reitera que s’ha fet sense el permís
de l’Ajuntament.

El Sr. Rodríguez diu que aquesta actuació s’hauria d’haver aprovat per l’IMAF i
que per l’IMAF no ha passat res. Lamenta que l’equip de govern permeti que el
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diumenge matí,  quan hi ha usuaris que van a la piscina, el concessionari la
tengui tancada. El Sr. Rodríguez diu que el concessionari es riu de l’equip de
govern. Si fa més d’un mes que la piscina està tancada els diumenges matí i
l’equip de govern no ha estat capaç de fer-la-hi obrir, és que el concessionari es
riu dells, perquè això s’ha d’aprovar per un acord de l’IMAF. A més, recorda que
li varen pagar una subvenció de 52.000 € l’any passat i una altra de 52.000 €
enguany.

El Sr. Rodríguez té coneixement que s’han fet arribar més de 25 queixes per
escrit  perquè  la  piscina  roman  tancada  els  diumenges,  i  una  d’aquestes
queixes  pertany  a  una  senyora  usuària  a  la  qual  la  concessionària  li  ha
contestat el que seguidament exposarà. El Sr. Rodríguez demana si l’equip de
govern considera que la resposta donada és una resposta adequada per donar
a un usuari de la piscina.

Respecte  a  la  contestació  donada  per  part  de  l’empresa,  el  Sr.  Rodríguez
destaca,  en  primer  lloc,  que mentre  la  senyora  va  formular  la  pregunta  en
català li han contestat en castellà.

Seguidament passa a llegir fragments de la carta, que diuen així: “ la instalación
tiene que cerrar por ley durante un número de horas al año por labores técnicas
de mantenimiento y se ha decidido realizar los cierres periódicamente una vez
a la semana…” El Sr. Rodríguez demana qui ho ha decidit; contesta que ho
decidit unilateralment una de les parts.

Segueix llegint la contestació: “...en este caso, los domingos, en lugar de cerrar
varios días de forma consecutiva en vez de utilizar días lectivos o sábados
puesto que estos son los días de mayor ocupación”. El Sr. Rodríguez lamenta
que tenguin obert els dies de major ocupació perquè sigui quan més li interessa
a la concessionària i que tanquin quan els convé a ells a canvi dels 15 dies de
setembre, que és quan s’ha de fer segons consta en conveni i que són per fer
manteniment, però el concessionari diu que ells el fan el cap de setmana. El Sr.
Rodríguez afirma que, si tanquen els caps de setmana, és perquè allà no hi ha
ningú. A part, recorda tots els problemes que han tengut i que es demostren
amb el pagament.

Continua llegint:  “...Si  debido al  cierre de la instalación los domingos desea
darse  de  baja...”  El  Sr.  Rodríguez  se  sorprèn  davant  aquesta  manifestació
perquè aquesta persona es va apuntar tenint en compte allò establert en el
conveni.

El  Sr.  Batle  interromp el  Sr.  Rodríguez,  li  diu  que  no està  en el  seu  ànim
interrompre’l, però considera que això ja no és una pregunta, sinó un serial. 

El  Sr.  Rodríguez  expressa  que  aquesta  és  la  demostració  que  l’empresa
concessionària es riu de l’equip de govern i, si no és això, el Sr. Rodríguez diu
que és perquè hi ha un pacte secret.
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El Sr. Batle exposa que, si la pregunta concreta és si es riuen d’ells, contesta
de manera rotunda que no, que no es riuen d’ells. Diu al Sr. Rodríguez que té
raó en el que ha exposat i que l’equip de govern ho comparteix.

El Sr. Rodríguez demana que, si hi estan d’acord, actuïn, perquè ja fa un mes
que està passant i la regidora ho sap, perquè ell personalment li ho va dir a una
comissió.

El Sr. Batle diu que ja ho sap, però li recorda que com ja saben tenen molts
problemes. L’equip de govern no vol que tanquin, però diu que és fruit d’una
negociació.

El  Sr.  Rodríguez diu  que,  si  els  reunissin  a  la  Comissió  de  Seguiment,  ho
sabrien però no els reuneixen, per la qual cosa no tenen coneixement de res
del que passa a la piscina.

El Sr. Batle li recorda que la Sra. Coll ja li ha manifestat que en menys de 15
dies el convocarà.

El Sr. Rodríguez insisteix que ja fa més de 15 dies que ja li ho havien demanat
oficialment.

El  Sr.  Batle li  diu que el  Sr.  Rodriguez és conscient  que ells  no han donat
permís.

El Sr. Rodríguez diu que facin obrir  i  que el  diumenge la piscina ha d’estar
oberta; en cas contrari, pensarà que l’equip de govern està en connivència amb
el concessionari.

El Sr. Batle diu que ells no actuen així, perquè les conseqüències podrien ser
encara més perjudicials per als usuaris.

El Sr. Rodríguez no ho creu.

El Sr. Batle li diu que, si no el creu, que no li ho demani.

El Sr. Rodríguez manifesta que ell fa ús del seu dret de demanar i que el Sr.
Batle contesta allò que vol, i que per aquest motiu ell és lliure de creure’l o no.

5. El  Sr.  Caballero  explica  que  dia  18  d’abril  li  va  presentar  una  instància
proposta  en  la  qual  li  sol·licitava  el  sorteig  públic  de  les  75  entrades  de
l’espectacle Fito y Fitipaldis que tenia l’Ajuntament. Al Ple de 26 d’abril li ho va
tornar a recordar, i li va contestar que s’ho estava pensant. Avui li demana si ja
s’ho ha pensat, i si encara no, li demana que s’ho pensi ràpidament perquè el
concert és dia 21 de juny i  tal  vegada s’ho pensarà quan ja hagi passat el
concert i no serviran per a res les entrades.

El Sr. Batle respon que la setmana que ve li ho contestarà per escrit.
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6. El  Sr.  Caballero  recorda  que  també  va  demanar  per  escrit,  mitjançant
instància, una compareixença en comissió de la regidora de Serveis per parlar
de la carta sobre la qual ja han fet preguntes en relació amb el funcionament
del l’IMAS. Comenta que dita compareixença no s’ha produït. Sap que la Sra.
Regidora  ha  donat  ara  explicacions  a  preguntes  del  grup  socialista,  i  a  ell
també  li  va  facilitar  alguna  informació  sobre  una  reunió  a  la  qual  l’havien
convocat, però no li’n va donar més explicacions. Arran d’aquesta petició li vol
fer una proposta al Sr. Batle perquè creu que és necessària, atès que hi ha
certes  àrees  o  matèries  a  l’Ajuntament  d'Inca  com  són  Serveis  Socials,
Formació,  Promoció  Econòmica,  i  que  evidentment  tenen  una  rellevància
cabdal, sobretot en aquests moments actuals, i que són unes àrees que a les
comissions les tracten molt poc perquè tant Urbanisme com Hisenda s’enduen
el volum. Això no obstant, la veritat és que la informació i el debat al respecte
de les polítiques i matèries que es duen a terme en aquestes qüestions quasi
les  coneixen  més  pel  departament  de  Premsa  i  Propaganda  que  no  per
comissions  informatives.  Saben  que  les  informacions  que  passen  pel
departament  de  Comunicació  i  Propaganda,  com  ja  varen  debatre  en  el
Patronat de l’escoleta Toninaina, no sempre són certes, per la qual cosa opina
que hi ha qüestions que val més tractar-les a comissions que no a través del
departament de Comunicació i Propaganda.

A part d’això, comenta que també és cert que varen tenir un debat sobre la
memòria de Serveis Socials, que a la fi, després de demanar-ho, es va penjar a
la  pàgina web de l’Ajuntament,  però no es dóna idea de la  informació real
relativa  a  la  funció  i  el  treball  que  du  a  terme  l’Àrea  de  Serveis  Socials.
Considera que allò és una buidatge de dades, però una persona que la llegeixi
no es podrà  fer  una idea de quin és el  volum de feina  i  de  quins  són els
projectes que s’estan duent a terme per part de Serveis Socials. Creu que hi
falta,  a part  de la memòria numèrica, una memòria de contingut i,  per tant,
pensen  que tant  per  a  una cosa  com per  a  l’altra  seria  convenient  que hi
hagués  una  comissió  de  temes  de  serveis  socials,  formació  i  promoció
econòmica,  a  la  qual  els  tractassin,  atès  que  avui  en  dia  són  d’una  gran
rellevància, i que tant a Hisenda com a Urbanisme queden desplaçats, perquè
l’interès principal és un altre i no és el mateix tractament. Així doncs, reitera que
els agradaria tenir aquestes reunions periòdiques tant per a aquesta qüestió
com per a altres que es puguin donar. El Sr. Caballero diu que és un prec.

El Sr. Batle contesta que ho tendran en compte. 

7. El Sr. Caballero recorda que també va demanar per escrit que es complís
una  moció  aprovada  per  unanimitat  al  Ple  de  l’Ajuntament,  demanant  la
denúncia del  conveni firmat amb el Consorci  de Transports de Mallorca per
recuperar  el  magatzem del  tren.  Opina  que és  evident  que el  Consorci  ha
incomplert el seu conveni i creu que, per la seva banda, abans d’obrir una altra
negociació abans d’un incompliment reiterat, primer s’ha de dit aquest conveni i
recuperar l’edifici, que és de titularitat municipal.
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El Sr. Batle respon que això ja està contestat, que en varen donar compte a la
Junta de Portaveus i que ja han començat les accions pertinents.

8. El Sr. Caballero afirma que el 12 d’abril del 2012 varen aprovar una moció a
la qual, entre d’altres qüestions, li demanaven sobre els desnonaments i que
l’Ajuntament d'Inca reunís periòdicament el departament de Serveis Socials i la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Voldria saber si des de l’abril de 2012
fins  ara  s’ha  duit  a  terme  alguna  reunió  entre  Serveis  Socials  i  aquesta
Plataforma.  Formula  aquesta  pregunta  perquè  a  la  sala  de  plens  hi  havia
present el portaveu de la Plataforma i li consta que s’han posat en contacte
amb el Sr. Batle.

La Sra. Horrach contesta que no ha tengut cap reunió, sinó que simplement va
tenir la visita del portaveu de la Plataforma, però a nivell informatiu.

El Sr. Batle vol afegir que aquests senyors vénen derivats de la Plataforma de
Palma i volen constituir una plataforma a Inca i a la comarca. Exposa que fa
alguns mesos que ve a l’Ajuntament per recavar informació. Va fer una petició
per escrit per poder intervenir al Ple i li varen exposar que el Reglament diu que
ha de parlar en nom d’una entitat, i al final han acordat que ells constituiran la
plataforma d’afectats per la hipoteca que es dirà “Stop deshaucios”, constituiran
una delegació aquí a Inca i comarca, i el que volen és donar informació. El Sr.
Batle  els  va  informar  que  tenien  una  moció  aprovada  pel  Ple  i  que  varen
traslladar a totes les entitats bancàries, explica que hi ha hagut contestació per
part d’algunes d’elles. Altrament informa que els va comentar que, en els casos
que havien pogut detectar mitjançant l’Àrea de Serveis Socials o a través de
Batlia,  ells  hi  havien  intervingut  per  cercar  solucions als  ciutadans afectats.
Manifesta que l’equip de govern és conscient que és un tema al qual s’han de
posar solucions, i hi estan fent feina.

El Sr. Caballero prega que aquestes reunions periòdiques es posin en marxa i
comenta no seria una reunió amb la regidora de Serveis socials, sinó amb el
departament, perquè d’allò que es tracta és de fer reunions tècniques per trobar
solucions, a les quals també pot assistir la regidora de Serveis Socials.

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