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hi assisteixen el tresorer municipal, Sr. Miquel
Batle Vallori, i la interventora municipal, Sra.
Francisca Martorell Pujadas.

Sra.

3

Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats
que hi ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA
28 DE MAIG I 17 DE JUNY DE 2010
El Sr. Batle demana si hi ha intervencions i sotmet a votació ordinària l’aprovació
de les actes de les sessions anteriors de data 28 de maig i 17 de juny de 2010,
que s’aproven per unanimitat dels regidors presents: 20 (vint).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 455 AL
547 DE 2010
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 455 al 547 de
2010.
Intervé el Sr. Ramis. En primer lloc, vol fer referència al Decret 474, relatiu al
desplaçament d’un mur de contenció a la zona del Parc del Serral, un mur que
s’ha desplaçat uns 10 centímetres. Considera que és un fet molt preocupant, ja
que fa perillar la seguretat dels vianants, i l’Ajuntament amb aquest decret ha
obert un expedient d’ordre d’execució. El fet és que, a causa de la gravetat
d’aquests fets, el seu grup reclama a l’equip de govern una urgent solució a
aquesta problemàtica. Al respecte vol recordar que fa dos anys van acordar
redactar una ordenança que controlàs el manteniment de totes les edificacions
d’aquest municipi per tal d’evitar d’anys pitjors i que encara està pendent de
redactar-se.
En relació amb el Decret 469, el qual fa referència a una sentència del Tribunal
Contenciós -sentència judicial- on es condemnava l’Ajuntament d’Inca en
concepte de responsabilitat patrimonial per danys produïts a un immoble per
l’anormal i defectuós funcionament dels serveis públics, aquestes deficiències han
fet que l’Ajuntament hagi hagut d’abonar una factura de 2.424 euros; ara s’han
hagut d’afegir uns interessos que no s’havien pagat. El seu grup reclama una
vegada més un millor manteniment dels espais públics per tal d’evitar aquestes
despeses i sobretot per evitar perjudicis als ciutadans.
Finalment fa uns mesos el grup municipal socialista es feia ressò d’unes dades i
que el seu grup va anunciar com a preocupants en referència al municipi d’Inca,
eren unes enquestes elaborades per l’INES on es deia que Inca era un del cinc
municipis de les Illes on s’havia produït una baixada de la població. L’equip de
govern en aquell moment va contestar rectificant, aportant ses dades del padró i
dient que aquestes es mantenien, però ara a través de cinc decrets -460, 464,
468, 519 i 531 - d’acord amb la llei vigent, l’Ajuntament s’ha vist obligat a iniciar
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els tràmits per donar de baixa del Padró Municipal d’Habitants a 2.023 persones si
aquestes no renovaven el seu permís de residència. Amb això es veu clarament
que hi ha un canvi en l’evolució de la població d’un creixement clar a una
disminució de la població. Creu que seria necessari analitzar-ne els orígens i les
conseqüències. El seu grup opina que l’origen és la pèrdua del potencial
econòmic de la ciutat, que fa que no es puguin generar o sostenir els llocs de
feina que hi havia a Inca. És evident que, si hi ha una reducció de la població, és
evident que hi ha una pèrdua en el volum dels negocis a la ciutat, fet que s’ha
constatat parlant amb els comerciants de la ciutat. Davant aquests fets el seu grup
creu necessari, en primer lloc, no intentar amagar la realitat, sinó més aviat
adoptar mesures per invertir aquestes tendències, per incentivar la creació
d’empreses i negocis a la ciutat.
Intervé el Sr. Seguí. Comenta que és obvi que aquesta disminució no és d’ara,
sinó que és de fa temps, no cal entrar en la discussió de la motivació perquè tots
la saben, és un problema global i ha afectat d’una manera bastant directa el que
és la població d’Inca. Una altra cosa és dir si això és bo o dolent, creu que per
poder dir si les coses són bones o dolentes ha d’ésser fruit d’una anàlisi. És una
anàlisi molt complexa, però no és el mateix tenir una població dinàmica que tenir
una població que està a l’atur.
Quant al mur, tots saben que hi ha un expedient, però volen analitzar la causa
exacta del que ha passat amb ell. A causa de les pluges tan grosses i que el solar
va quedar inundat, es va assecar la part de baix i el mur es va moure. Tot d’una
es van prendre mesures, però ara volen analitzar-ne la causa exacta, ja que una
cosa és que la construcció tengui un defecte i l’altra és que s’hi s’ha gratat tot el
de baix del mur i aquest ha cedit. També volen analitzar el perill immediat que
pugui tenir. En principi es van prendre unes mesures que va ser posar uns
indicadors per anar seguint el moviment del mur. S’ha comprovat que el moviment
no ha continuat, i s’han fixat un termini de tres mesos perquè l’estudi sigui
significatiu. S’hi ha anat amb tècnics de l’empresa i amb tècnics de l’Ajuntament, i
creuen que hi ha una falta de consolidació.
Vist que no hi ha més intervencions, els reunits es donen per assabentats dels
decrets assenyalats.

3. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR
DEL SR. PERE ROTGER I LLABRÉS
Els reunits consideren la presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del
Sr. Pere Rotger i Llabrés de data 18 de juny de 2010,Proposta de la Batlia de data 18
de desembre de 2009, la qual transcrita textualment diu:
“..Pere Rotger i Llabrés, en qualitat de Rregidor de l’Ajuntament d’Inca, exposo:
Que mitjançant el present escrit presento la meva renuúncia al càrrec de Rregidor de
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l’Ajuntament d’Inca.
SOL·LICITO: que Ttingui per presentada la meva renuúncia i esse’n doni compte a la
propera sessió del plenari municipal.”......”
Intervé el Sr. Ramis dient que designa desitja molta sort al Sr. Pere Rotger com a
persona i amb la seva política.
Els reunits se n’adonen per assabentats de la renúncia al càrrec de regidor del Sr.
Pere Rotger i Llabrés..
4. PRESA DE CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS ASSUMPTES: DECRET DE
NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE; DECRET SOBRE LA
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN; DECRET SOBRE DELEGACIÓ
DE SIGNATURA; DECRET DE NOMENAMENT DE REGIDORS DELEGATS;
DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA BATLIA A LA
JUNTA DE GOVERN; ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIU A
NOMENAMENT DE PORTAVEU I DESIGNACIONS A COMISSIONS
INFORMATIVES I ORGANISMES AUTÒNOMS
Els reunits es donen per assabentats dels següents assumptes:Els reunits prenen
coneixement dels següent assumptes, de data 21 de juny de 2010, el quals
transcritsconsideren la Proposta de la Batlia, de data 15 de desembre de 2009, la qual
transcrita textualment diuen:
“DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2010 / 000560
En ús de les atribucions que meem confereix la legislació vigent, en ordre al
nomenament de Ttinents Bbatless, HE RESOLT:
PRIMER.- Nomenar els següents Tinents de Bbatle:
Primer Tinent de Bbatle: Sr. Bartomeu Seguí Prat.
Segon Tinent de Bbatle: Magdalena Cantarellas Llompart.
Tercer Tinent Bde batle: Felip Jerez Montes.
SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió del pPle de
l’Ajuntament i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ho manà i signà el batle, davant meu, el secretari accidental, el dia 21 de juny de
2010.”
“.DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2010 / 000561
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En ús de les atribucions que meem confereix la legislació vigent, HE
RESOLT:
1.- Nomenar els següents vocals de la Junta de Govern:
Vocals: Sra. Magdalena Cantarellas Llompart, Sra. Margalida Horrach
Beltrán, Sr. LLuiluís Ferrari Alorda, , Sra. Felip Jerez Montes, Sr. José Pastor
Espada, Sra. María Payeras Crespí i Sr. Bartomeu Seguí Prat
2.- Fixar el dimecres de cada setmana, a les vuit trenta hores per a la
celebració de la sessions ordinàries de la Junta de Govern.
3.- Donar compte del present Decret a la propera sessió del pPle de
l’Ajuntament i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ho manà i signà el batle, davant meu, el secretari accidental, el dia 21 de juny de
2010.”
..........”
“DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2010 / 000559
En ús de les atribucions que meem confereix la legislació vigent, i de
conformitat amb el que disposa l’art. 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei
de Rrègim Jjurídic de les Aadministracions Ppúbliques i del Pprocediment
Aadministratiu Ccomú, en ordre a la delegació de signatura d’aquesta Batlia, HE
RESOLT:
PRIMER.- Delegar la signatura d’aquesta Batlia en quant a resolucions, actes
administratius i documentació administrativa en general, en els Tinents de Bbatle Sr.
Bartomeu Seguí Prat i Sra. Magdalena Cantarellas Llompart, que exerciran
aquestes funcions de forma indistinta.
SEGON.- L’anterior delegació, tan sols ho eés de signatura, i, per tant, no
altera la competència de la Batlia en les corresponents matèries.
TERCER.- En cap cas, per disposició de l ‘art. 16.1 en relació amb l’art. 13 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es podrà exercir la delegació de signatura en
matèries on la competència eés indelegable (art. 21.3 de la Llei de Bbases de
Rrègim Llocal).
QUART.- En tota la documentació que esse signi en ús de la delegació que
aquí es concedeix s’haurà de fer constar l’autoritat de procedència i, per tant, que en
la signatura s’actua per delegació de la Batlia.
Ho manà i signà el batle, davant meu, el secretari accidental, el dia 21 de juny de
2010”
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“DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2010 / 000558
En ús de les atribucions que meem confereix la legislació vigent, en ordre a la
creació de delegacions de la Batlia i nomenament de delegats HE RESOLT:
PRIMER.- Nomenar els següents Rregidors com a dDelegats de la Batlia
damuntsobre les matèries que s'expressen:
SR. BARTOMEU SEGUI Í PRAT. Delegat de personal.
SRA. MAGDALENA CANTARELLAS LLOMPART. Delegada d’hHabitatge,
atenció al ciutadà, Gent Gran, entitats socials i família, i de l’ organisme
autònom Residència Miquel Mir.
SRA. ROSA MARÍA TARRAGÓ LLOBERA. Delegada de mMedi aAmbient i
serveis. Parcs, jardins i neteja viària.
SRA. MARÍA PAYERAS CRESPÍ. Delegada d’eEducació i delegada als
organismes autònoms Antoni Torrandell, Llar d’Infants d’Inca, Inca Ràdio i
Museu d’Inca.
Sr. JOAN RUBERT MAURA. Delegat de pParticipació cCiutadana,
aAgricultura i cComunicació.
SRA. MARGARITA HORRACH BELTRÁN. Delegada d’iInterior,
bBenestar sSocial, sSanitat i sServeis fFuneraris municipals.

de

SR. FELIPE JEREZ MONTES. Delegat coordinador general de les distintes
àrees municipals. Delegat de fFires i dDijous Bbo, d’esports, comerç,
indústria, turisme, mercats i promoció d’Inca, i de l’ organisme autònom
IMAF.
SR. JOSÉ PASTOR ESPADA, d. Delegat de jJoventut i fFestes.
SRA. YOLANDA PERICÁS IZQUIERDO. Delegada de formació, ocupació o
treball.
SEGON.- El contingut de les anteriors delegacions esés específic i per tant
inclou les facultats de direcció i gestió dels serveis corresponents, baixsota la
supervisió i coordinació del president de la Comissió Informativa corresponent, i
sense facultats de resolució mitjançant actes administratius.
TERCER.- El contingut de la delegació de personal no inclou la delegació de
la jefaturaprefectura directa i superior de tot el personal que correspon al Batle.
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QUART.- Donar compte del present Decret a la propera sessió del pPle de
l’Ajuntament i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ho manà i signà el batle, davant meu, el secretari accidental, el dia 21 de juny de
2010.”
“Rafel Torres Gómez com a portaveu del grup municipal del Partit Popular a
l’Ajuntament d’Inca, EXPOSO:
Que com a conseqüència de la renúncia al càrrec de Bbatle i de Rregidor
del Sr. Pere Rotger i Llabrés, el grup municipal que represento anomena com a
portaveu titular ael Sr. Bartomeu Seguí Prat i com a suplent ael Sr. Felip Jerez
Montes i presenta les següents modificacions i noves designacions a les
comissions informatives permanents i en els organismes autònoms municipals:
-

Comissió Informativa d’Hisenda, Govern i Serveis:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Yolanda Pericás Izquierdo.
-

Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez pel Sr. Joan
Rubert Maura.
-

Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports:

Se suprimeix ael Sr. Rafel Torres Gómez com a vocal suplent.
-

Comissió Especial de Comptes:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Maria Payeras Crespí.
-

Organisme Autònom Inca Ràdio:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Magdalena Cantarellas Llompart.
-

Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física Inca:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Yolanda Pericás Izquierdo.
-

Organisme Autònom Llar d’Infants d’Inca:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
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Magdalena Cantarellas Llompart.
-

Fundació Pública del Servei de la Residència Miquel Mir

Se substitueix com a vocal suplent el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Maria Payeras Crespí.
-

Fundació Teatre Principal:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Felip Jerez Montes per la Sra. Maria
Payeras Crespí.
Se substitueix com a vocal suplent el Sr. Rafel Torres Gómez pel Sr.
Bartomeu Seguí Prat.
-

Consorci Pla D-Inca (Museu del Calçat)

EsSe substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Goméz per la Sra.
Magdalena Cantarellas Llompart.
Inca, 21 de juny de 2010”
“DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2010 / 000557
Constituïda la Junta de Govern d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que
disposa l'article 23.2 en relació amb l’art. 22 de la Llei Rreguladora de les Bbases
de Rrègim Llocal, i a la vista de les actuals bases d’execució del pressupost per a
l’exercici de 2007, Hhe resolt:
PRIMER.- Delegar a favor de la Junta de Govern les següents atribucions
d'aquesta Batlia:
1.- Quant a gestió econòmica i hisenda Local. La resolució definitiva
damuntsobre les següents matèries:
a) Liquidació del Pressupost Municipal.
b) Incorporació de roemanents de crèdit.
c) Modificacions de crèdits pressupueostaris.
d) Aprovació de padrons fiscals.
e) Expedients de fallides, ( per cobrar).
f) Devolució d'ingressos indeguts.
g) Disposar de despeses ordinàries quan la quantia superi els sis-cents
euros.
h) Expedients de baixa.
i) Concessió de subvencions, exceptuant les que ja figurin en el pressupost
de la Ccorporació a persones naturals o jurídiques.
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2.- Quant al Ppersonal. La resolució definitiva damuntsobre les següents matèries:
a) Aprovació de l’oferta d’ocupació pública.
b) Aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball.
43.- Quant a urbanisme:
a) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com les
aprovacions dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d’urbanització.
b) Les declaracions de ruïna i ordres de demolició de les finques afectades i
les ordres d'execució d'obres per motius de seguretat, de salubritat, d'higiene
i d'ornament, excepte en casos d’urgència; i en cas d’incompliment, disposar
l'execució subsidiària.
4

5.- Quant a contractació:
a) Les contractacions i concessions de tota classe quant el seu import sigui
superior als sis-cents euros no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost; incloses les de caràcter plurianual quant la seva duració no
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superi l’indicat percentatge referit als recursos ordinaris del
pressupost.
b) L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quant la competència per la
seva contractació o concessió sigui del Bbatle, l’hagi delegada a la Comissió
de Govern i estiguin previstos en el pressupost.

5

6.- Quant al patrimoni:
a) L’adquisició de beéns i drets quant el seu valor sigui superior als sis-cents
euros i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, així
com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge indicat en els
següents supòsits:
- La de beéns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost.
- La de beéns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic
quant la seva alienació no estigui prevista en el pressupost.
b) Les cessions d’ús d’immobles municipals quant la seva competència sigui
de la Batlia.
c) L’arrendament de bens mobles i immobles municipals o l’arrendament de
benéns de tercers quant la seva competència sigui de la Batlia.

6
7.- Quant a les Lllicències. La resolució definitiva damuntsobre les següents
matèries:
4

a) Adjudicació i retirada de les llicències per a prestar al servei públic de
transport.
b) La concessió de llicències d’instal·lació i d'obertura d'establiments fabrils,
industrials o comercials o de qualsevol altrea índole.
c) La concessió de llicències urbanístiques relatives a l'edificació i ús del sòl a
quèe es refereix l'article 2 de la Llei de Ddisciplina Uurbanística, excepte les
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considerades com a menors pel P.G.O.U.
78.- La resolució dels recursos potestatius de reposició que s’interposin contra els
acords de la Comissió de Govern dictats en matèries de les queals ées competent la
Comissió de Govern per delegació del Bbatle.
SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió del pPle de
l’Ajuntament i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ho manà i signà el batle, davant meu, el secretari accidental, el dia 21 de juny de
2010.”
“Rafel Torres Gómez com a portaveu del grup municipal del Partit Popular a
l’Ajuntament d’Inca, EXPOSO:
Que com a conseqüència de la renúncia al càrrec de batle i de regidor del Sr.
Pere Rotger i Llabrés, el grup municipal que represento nomena com a portaveu
titular el Sr. Bartomeu Seguí Prat i com a suplent el Sr. Felip Jerez Montes i
presenta les següents modificacions i noves designacions a les comissions
informatives permanents i en els organismes autònoms municipals:
-

Comissió Informativa d’Hisenda, Govern i Serveis:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Yolanda Pericás Izquierdo.
-

Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez pel Sr. Joan
Rubert Maura.
-

Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports:

Se suprimeix el Sr. Rafel Torres Gómez com a vocal suplent.
-

Comissió Especial de Comptes:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Maria Payeras Crespí.
-

Organisme Autònom Inca Ràdio:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Magdalena Cantarellas Llompart.
-

Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física Inca:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
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Yolanda Pericás Izquierdo.
-

Organisme Autònom Llar d’Infants d’Inca:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Magdalena Cantarellas Llompart.
-

Fundació Pública del Servei de la Residència Miquel Mir

Se substitueix com a vocal suplent el Sr. Rafel Torres Gómez per la Sra.
Maria Payeras Crespí.
-

Fundació Teatre Principal:

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Felip Jerez Montes per la Sra. Maria
Payeras Crespí.
Se substitueix com a vocal suplent el Sr. Rafel Torres Gómez pel Sr.
Bartomeu Seguí Prat.
-

Consorci Pla D-Inca (Museu del Calçat)

Se substitueix com a vocal titular el Sr. Rafel Torres Goméz per la Sra.
Magdalena Cantarellas Llompart.
Inca, 21 de juny de 2010”
Des del grup municipal socialista comprenen, respecten i defensen que el Sr.
Batle té tota la llibertat per elegir el seu equip de govern, una altra cosa és que
ells ho comparteixin; el que sí volen manifestar és el seu desig que l’elecció feta
sigui positiva per a la ciutat. En tot cas, volen donar l‘enhorabona i destacar que
per primera vegada un regidor d’Hisenda repeteix després d’un canvi de batle; per
tant, per al seu grup és una notícia important. Per altra banda, volen afegir que els
ha estranyat que, ara que encara no han reclamat la dimissió del regidor
d’Urbanisme, aquesta àrea hagi quedat vacant, i tal vegada pareix que tot està
arreglat, però en els decrets han vist que no figura aquesta competència de
delegat d’Urbanisme donada a cap regidor. Així doncs, el seu grup pensa que ja
no és necessari perquè està tot arreglat...
S’absenta de la sala de sessions la Sra. Maria José Fernández.
El Sr. Secretari explica que tant el regidor d’Urbanisme com el regidor d’Hisenda
no tenen la delegació específica perquè són els presidents de les comissions i
que així es va designar al seu dia.
El Sr. Ramis manifesta que han mirat el Decret de nomenament de delegacions al
principi del consistori i comenta que sí hi figuraven.
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El Sr. Secretari manifesta que tal vegada no ho han vist bé, perquè mai han
delegat ni Urbanisme ni Hisenda.
El Sr. Ramis diu que en té una còpia i que hi figura la delegació d’Urbanisme.
El Sr. Secretari diu que deu ésser un error.
Els reunits se n’adonen per assabentats
5. PROPOSTA DE LA BATLIA PER AL NOMENAMENT DE DIFERENTS
REPRESENTANTS A ORGANISMES
Els reunits consideren la pProposta de la Batlia de data 21 de juny de 2010, la
qual transcrita textualment diu:
“PROPOSTA DE LA BATLIA
En diferents acords municipals s’han anomenat els representants de l
‘Ajuntament a diferents organismes supramunicipals. Les renúncies del càrrec de
Bbatle i de Regidor del Sr. Pere Rotger i Llabrés i el nomenament d’un nou Bbatle,
determinen la necessitat de modificar determinats nomenaments, per la qual cosa
esse sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- Nomenar els següents representants municipals als organismes
i entitats que s’indiquen:
- A la Mancomunitat del Raiguer:
Titular: Sr. Rafel Torres Gómez
Suplent 1er: Bartomeu Seguí Prat.
Suplent 2on: Magdalena Cantarellas Llompart.
- A la Federació Espanyola de Municipis i Províncies:
Titular: Sr. Rafel Torres Gómez.
Suplent: Bartomeu Seguí Prat.
- Al Consorci de Gestió i Inspecció de les Contribucions Territorials:
Titular: Lluiís Ferrari Alorda.
Suplent: Bartomeu Seguí Prat.
-

Al Consorci d’Informàtica Local de Mallorca:
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Titular: Bartomeu Seguí Prat.
Suplent: Felip Jerez Montes.
- A les Juntes de Compensació:
Titular: Bartomeu Seguí Prat.
Suplent: Felip Jerez Montes.
-

A la Fundació Hospital Comarcal d’Inca:

Titular: Rafel Torres Gómez.
Suplent: Bartomeu Seguí Prat.
- Al consorci Pla d-Inca:
Titular: Rafel Torres Gómez.
Suplent: Bartomeu Seguí Prat i Maria Payeras Crespí.
-

A la Fundació Es Garrover:

Titular: Rafel Torres Gómez.
Suplent: Antònia Maria Sabater Martorell.
-

A l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca:

A la cComissió per a l’anàlisi de l’aplicació de la Llei de promoció
d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, la Sra. Margalida Horrach Beltran.
A la cComissió per a l’estudi de la creació d’un consorci de gestió dels
residus i la seva incidència per intentar abaratir i explicar millor el preu
final de la taxa, ella Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera.
A la cComissió per a l’anàlisi del finançament i les possibles
transferències als ajuntaments, ael Sr. Bartomeu Seguí Prat.
SEGON.- Mantenir la resta de nomenaments.”
El Sr. Batle demana si hi ha intervencions al respecte.
Intervé el Sr. Ramis. Manifesta que aquest equip de govern i l’anterior hauria de
fer un esforç perquè hi hagi una representació del grups de l’oposició.
El Sr. Torres manifesta que al cap i a la fi el que du la gestió és l’equip de govern.
Intervé el Sr. Rodríguez, el qual manifesta que la seva reclamació va en el mateix
sentit que la del Sr. Ramis. Saben que és monocolor, que tenen majoria absoluta,
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però consideren que en algunes d’aquestes comissions sí que hi podria anar
alguna persona de l’oposició.
Conclòs el debat, per la Presidència se sotmet a votació la Proposta presentada
transcrita anteriorment i esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor,
corresponents als grups municipals del Partit Popular, i vuit (8) vots d’abstenció
dels grups municipals del PSIB PSOE, el BLOC per Inca i els Independents
d’Inca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vi
Visst el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta presentada
transcrita anteriorment.

6. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA SUPRESSIÓ I MODIFICACIÓ DE
DIFERENTS CÀRRECS DE PERSONAL EVENTUAL
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a la supressió i modificació de
diferents càrrecs de personal eventual, de data 21 de juny de 201014 de
desembre de 2009, la qual transcrita textualment diu:
““..PROPOSTA DE BATLIA
A la plantilla de funcionaris de la Ccorporació aprovada conjuntament amb el
pressupost municipal de l’exercici de 2010, i a l’annex econòmic de personal del
pressupost, existeixen, entre d’altres, les següents places de personal eventual;
Ssecretaària de Batlia, Ccoordinador de pPrevenció de rRiscos lLaborals, Ccap
de pProtocol i Ccoordinador d’uUrbanisme al 75% de la jornada laboral;
Aquesta Ccorporació considera necessari en aresordre a la reducció de la
despesa pública dur a terme una reestructuració del personal eventual, procedint
a la supressió de les següents places: Ssecretàaria de Batlia, Ccoordinador de
pPrevenció de rRiscos lLaborals i la reducció de la jornada laboral del coordinador
d’uUrbanisme que passarà d’un 75% de la jornada laboral al 50% de la jornada
laboral.
Per altra banda, en quant a la plaça de cCap de Protocol es considera adient
introduir diverses modificacions en les funcions que estaven assignades a la plaça
i amplia les funcions de la plaça de Ccap de Protocol amb les que fins a la data
han estat desenvolupades per la Ssecretaària de Batlia, en conseqüència la plaça
de Ccap de Protocol passarà a tenir la nova denominació de Ccap de Gabinet de
Batlia.
A les places de coordinador d’urbanisme i Ccap de Gabinet de Batlia ja se li
han aplicat les reduccions previstes en el Reial Ddecret 8/2010, de 20 de maig,
pel qual s’adopten les mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic.
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Per tot allò l’exposat esse sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari i
la modificació de l’ annex econòmic de personal del pressupost municipal de
l’exercici de 2010, amb el següent sentit:
A.- EsSe suprimeix la plaça de coordinador de pPrevenció de riRiscos
lLaborals.
B.- EsSe suprimeix la plaça de Ssecretaària de Batlia.
C.- Es doóna nova configuració a la plaça de coordinador d’uUrbanisme,
50% de la jornada laboral, que titendrà la següent: Grup A1, complement
de destí 26, retribucions bàsiques 7.546,76 Eeuros, complement de destí
4.189,20 Eeuros, complement destí p/ext. 698,20 Eeuros, complement
específic 10.455,53 Eeuros, complement de residència 551,58 Eeuros,
retribucions complementaàries 15.894,51 Eeuros, amb una retribució total
general de 23.441,27 eEuros.
D.- Es modifica la plaça de Ccap de Protocol que tiendrà la denominació de
Ccap de Gabinet de Batlia, amb la següent configuració: Grup C1,
complement de destí 18, retribucions bàsiques 9.983,29 Eeuros,
complement de destí 4.737,48 Eeuros, complement destí p/ext. 789,58
Eeuros, complement específic 17.170,96 Eeuros, complement de
residència 772,20 Eeuros, retribucions complementaàries 23.470,22
Eeuros, amb una retribució total general de 33.453,51 eEuros.
SEGON.- Que l’anterior modificació de plantilla i annex econòmic de personal de
l’Ajuntament d’Inca s’exposi al públic d’acord amb la normativa vigent, als efectes
de reclamacions.
TERCER.- En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats restaran
elevats a definitius.”
.......”
El Sr. Batle explica que aquest nou equip de govern ha intentat, dins les seves
possibilitats, fer uns ajusts amb el personal de càrrec de confiança de
l’Ajuntament. Explica que és veritat que sempre es pot fer més, que ara són
moments difícils, però el seu grup ha fet una passa endavant i ha intentat fer una
reducció important, que ha estat debatuda a nivell intern.
Intervé el Sr. Ramis. Des del grup municipal socialista pensen que el nou govern
no ha reaccionat d’acord amb la realitat econòmica que viu l’Ajuntament ni d’acord
amb les propostes de l’oposició, i el que és pitjor, al marge del que reclamen els
ciutadans inquers. Creu que s’ha perdut una bona oportunitat per tal d’adequar
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l’organització municipal al temps actual, molt diferent del de fa uns anys, on hi
havia un creixement econòmic, els ingressos de la corporació cada dia
s’incrementaven. Veuen que aquesta proposta suposa que l’Ajuntament destinarà
quasi 260.000 € anuals per pagar càrrecs de confiança. Consideren que aquestes
tasques es podrien fer perfectament pels funcionaris municipals, amb la direcció
dels regidors corresponents. No obstant això, l’equip de govern no ha volgut
considerar aquesta proposta de reduir d’una forma significativa els càrrecs de
confiança i, segons els seus càlculs, aquesta quantitat podria arribar als 150.000 €
anuals. Aquest consistori ja deu més de 20 milions d’euros, a part de
l’endeutament que ha hagut de fer per cobrir les despeses corrents que té
l’Ajuntament; per tant, el deute deu ser major que aquesta quantitat. Creuen que
l’Ajuntament tenia una oportunitat important, però respecte a les mesures que
s’han pres, sobre les quals a la pàgina web municipal es diu que s’han reduït
aquests càrrecs en un 40%, al seu grup li consta molt entendre d’on pot sortir un
40% de reducció quan l’estalvi econòmic que han calculat estaria entre 23.000 € i
25.000 €; quan les úniques baixes que hi ha hagut quant al personal de confiança
han estat motivades pels mateixos treballadors, que han manifestat la seva
voluntat de no continuar amb aquest servei; també quant al tècnic d’Urbanisme, la
jornada del qual únicament s’ha rebaixat d’un 75% a un 50%, i creuen que també
ha estat per interès personal. Per altra banda, una plaça que pareix que
s’extingeix resulta que no havia estat coberta mai; en conclusió, tot ha estat més
en vistes a la galeria que a mesures efectives. El seu grup considera que és
necessari que aquest equip de govern sigui valent.
Intervé el Sr. Rodríguez. Manifesta que, com que el seu grup presenta al plenari
una moció que es debatrà posteriorment, on a part d’aquest punt també es parlarà
d’altres punts, creu que donarà un sentit més global a la discussió i posposa el
debat per després.
Intervé el Sr. García. Explica que el seu grup sempre i en tot moment, quan s’ha
parlat de càrrec de confiança, ha estat d’acord amb una cosa: essent càrrecs de
confiança és normal que les persones que els cobreixen siguin pròximes al batle
que les nomena, personalment o en ideologia. Cosa diferent és si aquests càrrecs
de confiança són necessaris, imprescindibles o prescindibles; també demana el
control d’aquestes persones de confiança. Comenta que es parla de suprimir una
plaça que no s’ha cobert mai, però això no suposa res perquè no s’ha coberta
mai; el que s’ha de veure és si darrere d’aquesta plaça, que des del seu grup
creuen que ha estat pseudocoberta, s’amaga algun tipus d’incentiu per complir les
seves funcions o algú cobra algun tipus d’incentiu dins el seu sou; però, suposa
que això sortirà més endavant. També es planteja si la secretària de batlia podia
ser un funcionari o simplement un càrrec de confiança.
El Sr. García explica que pel seu grup aquest punt està mal resolt. Per ells sobren
càrrecs de confiança, no les persones, i les funcions que desenvolupen aquests
càrrecs creu que serien perfectament anul·lables o substituïbles (es refereix
sempre als càrrecs, no a les persones). El seu grup no comparteix que es
mantinguin, fins i tot el manteniment de càrrecs de confiança que l’equip de
govern proposa.
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Intervé el Sr. Batle dient que coincideix plenament amb les paraules que ha dit el
Sr. García quant que, independentment que siguin càrrecs de confiança o no, s’ha
de tenir un control sobre la jornada laboral. No està d’acord amb el Sr. Ramis que
una reducció de càrrecs de confiança sigui pitjor, sinó que creu que és tot el
contrari, ho sigui o no ho sigui, no pot ésser mai pitjor. Que tal vegada el grup del
Sr. Ramis ho faria d’una altra manera organitzativa, segur que sí; que el personal
de confiança pot ésser funcionari municipal, segurament que sí, però ell entén que
hi ha determinats llocs de feina i que per aquest motiu es nomenen càrrecs de
confiança, per desenvolupar unes tasques directament amb la batlia o amb l’equip
de govern perquè precisament hi ha confiança.
El Sr. García Batle no sap si és el 30% o el 40% de reducció, el que sap és que
n’hi havia nou i ara en tenen cinc i mig, de càrrecs de personal de confiança; és a
dir, han reduït. Estava clar que el batle podia nomenar una secretària de
confiança i no ho ha fet, sinó que ha reubicat la cap de protocol, que tenia una
feina molt específica. El mateix ha passat amb la persona encarregada de Riscs
laborals, la secretària d’Urbanisme, que van reduir l’any passat, o el coordinador
d’Urbanisme. No són gestos en vistes a la galeria, sinó gestos efectius.
El Sr. García Batle comparteix en certa mesura la filosofia del BLOC per Inca,
creu que la situació és d’un debat profund d’analitzar partida per partida, de
proposar una sèrie de mesures, i totes les passes que es vagin fent en positiu
sempre seran per millor.
S’incorpora a la sessió la Sra. María José Fernández.
Intervé el Sr. Ramis. Vol aclarir el que ha dit a la seva intervenció anterior. Ha dit
exactament que el nou govern no ha reaccionat d’acord amb la realitat econòmica
que viu aquest ajuntament, ja que té una problemàtica clara, econòmica. L’equip
de govern tenia l’oportunitat de prendre mesures ara que hi ha un nou batle per tal
de donar alternatives a aquesta situació, però en cap cas ha dit que la situació
sigui la pitjor, sinó que el més preocupant és que no hagi fet cas a la preocupació
dels ciutadans.
El Sr. Ramis també vol fer referència al que diu el Sr. Batle que “ no vol entrar en
discussions”, i a la pàgina web de l’Ajuntament el Sr. Torres ha indicat que amb
aquestes mesures es retalla un 40% el personal de confiança. El Sr. Ramis entén
que el Sr. Batle no vulgui entrar en discussions, però no entén el motiu pel qual ho
posen a la pàgina web. Tampoc estan d’acord amb el nombre de càrrecs de
confiança que hi ha actualment. El Sr. Batle diu que són cinc i mig, i segons els
càlculs del seu grup són sis i mig, i s’ha reduït amb una plaça d’una persona que
és funcionària, la qual al seu moment va passar a ser personal de confiança i ara
torna al seu lloc com a funcionària; i l’altra, un tècnic que tenia un 75% de jornada
laboral i ha passat a un 50%. Però, hi segueix havent un coordinador de Serveis,
un de formació, un coordinador d’esports un cap de premsa un cap de protocol,
un coordinador d’Urbanisme i una directora de Residència, i això suposen sis
places i mitja.
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El Sr. Ramis diu que l’equip de govern sap que una reducció dels càrrecs de
confiança no empitjorarà la qualitat de la seva gestió; per tant, si és un fet que no
sigui necessari i que es poden estalviar diners a aquesta partida, allò lògic és que
l’equip de govern prengui mesures. Comenta que és veritat que no es pot fer tot
en un dia, lògicament és així, però es podrien nomenar el càrrecs de confiança
que fossin imprescindibles i després, amb el temps, decidir si se n’han de
nomenar de nous, cosa que no ha fet, sinó que directament ha fet una política
continuista a excepció d’aquelles persones que han dit directament que no volien
seguir amb el lloc de càrrec de confiança.
Intervé el Sr. BatleTorres. Expressa que no vol entrar en debat, però sí que vol dir
que el Sr. Ramis no diu la veritat quan manifesta que allò únic que han fet ha estat
reduir les places d’aquelles persones que no volien continuar en el càrrec. El
motiu és perquè la plaça estava creada, es podia nomenar qualsevol persona com
a secretària de la batlia, i això ja li ho havia explicat al Sr. Ramis. De fet, ja tenia
designada la persona que estaria a Secretaria, però, en vista de la situació i en
vista de la predisposició, demana que no ho simplifiqui només que la secretària de
la batlia no ha volgut continuar amb el Sr. Torres. En el que té raó el Sr. Ramis és
que la reducció no és del 40%, sinó del 39%.
Intervé el Sr. Rodríguez. Comenta que aquesta mateixa discussió es va encetar
ahir a la discussió de portaveus i el seu grup ja va dir que demanaven que els
tècnics municipals demostrassin econòmicament el que suposaria deixar de
banda aquests càrrecs de confiança. Amb això creu que s’estalviarien un debat
estèril si són dos i mig, dos o quatre, perquè els números ho diran. Al seu grup el
que més li preocupa és el total de la partida pressupostària, volen veure al final
d’any què costarà la plantilla, què costaran els grups polítics de l’Ajuntament i què
costaran els càrrecs de confiança.
El Sr. Batle diu que es va comprometre que faria entrega del que demana al Sr.
Rodríguez, però també li va manifestar que no ho podria tenir per avui.
Intervé el Sr. García. Vol expressar quina és la postura del seu grup. L’anàlisi
d’assignacions de càrrecs de confiança envers la persona que es designi ha
quedat clar que pel seu grup mai serà un cavall de batalla, que ha d’ésser de la
confiança del batle, però sí que els agradaria conèixer per què es designen
càrrecs de confiança i quina n’és la finalitat, és a dir, la designació d’un càrrec de
confiança es pot debatre des d’un punt de vista econòmic. Comenta que, si és
necessari crear una organització distinta a la que existeix dins l’Ajuntament i que
les places de forma temporal s’han de complir per càrrecs de confiança per no
crear una plaça de funcionari, doncs que se’ls expliqui o se’ls comenti, cosa que
no s’ha fet mai. Es pot intentar governar generant càrrecs de confiança i deixant
una mica de costat els regidors, no diu que sigui el cas, però és necessari suplir
les deficiències dels regidors per més càrrecs de confiança, també pot ésser;
aquest creu que ha d’ésser el debat. Està clar que les necessitats de la ciutat en
aquest moment són altres i no debatre els càrrecs de confiança, però el punt que
es debat ara mateix és aquest. Demana si són necessaris econòmicament,
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organitzativament tots els càrrecs de confiança que es mantenen en aquests
moments a l’Ajuntament. Demana si responen a les necessitats organitzatives de
l’Ajuntament o si, com en determinats casos s’ha demostrat, quan se substitueix o
desapareix la persona del càrrec de confiança la tasca que desenvolupava
desapareix i ja no és necessari nomenar-ne una altra, la qual cosa vol dir que el
càrrec s’havia creat en funció de la persona i no la persona en funció del càrrec.
El seu grup pensa que els càrrecs de confiança són perfectament prescindibles
almanco en el 50%, i no vol posar percentatge dels càrrecs que hi ha assignats;
d’altres també són prescindibles si se substitueixen per funcionaris, però això és
una decisió política, i el seu grup ho respecta.
El Sr. García explica que per aquest motiu no comparteixen el nomenament que
es du a Ple en aquests moments i, a més, creu que el control sobre els càrrecs de
confiança ha d’ésser molt major del que hi ha hagut fins ara. Aleshores exigeixen
que sigui molt major, per raó de la seva responsabilitat i per raó del seu sou, i no
vol globlalitzar perquè és evident que sí que hi ha càrrecs que desenvolupen
perfectament la seva funció.
El Sr. Seguí vol explicar d’una forma molt ràpida que un càrrec de confiança té
dos aspectes; en primer lloc, un de qualitatiu i l’altre quantitatiu. Si es parla d’una
forma quantitativa, es pot substituir una persona de confiança per un funcionari,
però això segons el seu punt de vista no representa ni el 10% del problema, hi ha
una part qualitativa (seguidament posa un exemple). Vol fer entendre que poden
tenir diferents opinions, però que quan les analitzassin amb profunditat creu que
estarien més acord que en desacord quant a aquest tema.
El Sr. Ramis vol manifestar que en cap cas discuteix la qualitat humana de les
persones designades, sinó el cost econòmic d’aquesta mesura.
Seguidament es passa a votar la Proposta de la Batlia i n’esdevé el següent
resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, set (7) vots
en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE i Independents d’Inca i dos (2)
vots abstenció del grup municipal del BLOC per Inca.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia
transcrita anteriorment.

7. PROPOSTA DE LA BATLIA RELATIVA A DEDICACIONS EXCLUSIVES
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia relativa a dedicacions exclusives,
de datade data ???? 21 de juny de 2010, la qual, que textualment diu:
“...PROPOSTA DE LA BATLIA
A conseqüència de l’l acord del Pple municipal de data 21 de desembre de
2007 estan declarats en situació de dedicació exclusiva els regidors Sra.
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Magdalena Cantarellas Llompart i el Sr. Felip Jerez Montes. El Sr. Jerez,
mitjançant escrit de data 21 de juny de 2010 ha renunciat a la dedicació exclusiva,
per la qual cosa percebrà les corresponents assistències. Per altrea banda, es
considera adient que la Sra. Yolanda Pericás Izquierdo passi a ser declarada en
dedicació exclusiva ocupant el lloc del Sr. Jerez.
De la mateixa forma també es considera adient que el Bbatle-Ppresident,
en lloc de percebre indemnitzacions per assistència, es declari en la situació de
dedicació exclusiva.
En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de bases
de règim local i l’art. 74.1 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears,
se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES
D’ACORD:
PRIMER.- Declarar en la situació de dedicació exclusiva i una retribució de
dotze pagues anuals per import íntegre mensual de 2592,26 .- Eeuros, amb
efectes de dia 1 de juliol de 2010, i donant-los d’alta al règim general de la
seguretat social, aels següents regidors:
Rafel Torrés Gómez
Yolanda Pericás Izquierdo
SEGON.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el taulell d’anuncis del Ajuntament de conformitat amb el que disposa
l’art. 75 de la Llei de bases de règim local.”
.......”
El Sr. Torres explica que, dins la reestructuració de l’equip de govern, el Sr. Felip
Jerez deixa de tenir dedicació exclusiva i és substituït per la Sra. Iolanda Pericás
Izquierdo, i en aquest cas el Sr. Batle també passa a tenir dedicació exclusiva.
CINTA 1 CARA A
El Sr. García manifesta que aquest punt eés una refundiciórefosa de l’acord inicial
de remuneracions que es va aprovar pel PSOE i el PP, i el seu grup hi va votar en
contra. No estan d’acord amb la redistribució i, per tant, hi tornaran a votar el
contra.el seu grup hi votarà en contra.
Seguidament es passa a votar la Proposta de la Batlia i n’esdevé el següent
resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, un (1) vot en
contra del grup municipal dels Independent d’Inca i vuitsis (86) vots abstenció dels
grups municipals del PSIB-PSOE i el BlocBLOC per Inca.. I EL BLOC??
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia
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transcrita anteriorment.

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER INICIAR
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA A EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC
MUNICIPALS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, de
data 16 de juny de 2010, la qualsel qual transcrita textualment diu:
“Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’inici del procediment
d’adjudicació del contracte de subministrament d’energia elèctrica dels edificis,
instal·lacions i enllumenat públic de l’Ajuntament.
La present licitació ve donada pel nou marc de liberalització del sector elèctric en
el mercat europeu amb tarifes lliures susceptibles de negociació amb les
empreses comercialitzadores, la Llei 17/2007, de 4 de juliol, va modificar la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per adaptar-la a allò que
disposava la directiva 2003/54/CE, de 26 de juny de 2003, del Parlament Europeu
i del Consell sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat.
D’aquesta modificació legal deriva un nou model en què l’activitat de
subministrament deixa de formar part de l’activitat de distribució i per tant, ha
comportat la necessitat que a partir de l’1 de juliol de 2009, el subministrament
d’electricitat es contracti amb empreses comercialitzadores en contraposició a les
distribuïdores que fins aquest moment el feien, cosa que determina la necessitat
de tramitar el corresponent expedient de contractació.
Amb aquesta finalitat s’ha redactat el plec de condicions que ha de regir
l’adjudicació del contracte de subministrament d’energia elèctrica dels edificis,
instal·lacions i enllumenat públic de l'Ajuntament.
Per tot loallò exposat la Comissió Informativa d’Hisenda, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació d’aquest subministrament que ascendeix a la quantitat de
4.137.673,36 euros, sense IVA, (duració inicial més les pròrrogues) i exposar-lo al
públic durant el termini de deu dies naturals per a la presentació de reclamacions,
de conformitat amb el que disposa l’art 188 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec a
les partides d’energia elèctrica de les diferents àrees existents en el pressupost
de l’Ajuntament d'Inca i els seus organismes autònoms per a l’any 2010 i
successius i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant concurs
amb procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de conformitat
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amb els plecs de condicions economicoadministratives particulars que s’aproven
en aquest acte.
TERCER.- Publicar aquesta licitació en extracte en el Diario Oficial de la Unión
Europea, en el Boletín Oficial del Estado i en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, així com en el perfil del contractista i a dos periòdics d’aquesta
comunitat autònoma.”
Intervé el Sr. Seguí. Explica que aquest tema es va tractar a la Comissió
Informativa d’Urbanisme. i que, per tant, ja s’ha modificat. Això ve arran de fa un
any més o menys que, en vista que hi ha diferents operadors dins el mercat
nacional, avui la tendència és treure el concurs del subministrament, la qual cosa
no significa que es canviï res més, ja que sempre ho ha fet l’empresa GESA,
l’única que hi havia aquí. Des del moment que està liberalitzat el mercat treuen
aquest concursos per tal d’obtenir un millor preu.
Intervé el Sr. Ramis, qui explica que el seu grup considera que aquesta proposta
parteix d’un plantejament correcte i necessari, que no és altre que contractar amb
l’empresa subministradora d’energia elèctrica que els doni el millor servei pel
millor preu. Precisament per aquest motiu consideren que cal contemplar en el
plec de clàusules mesures per fer un ús més racional de l’energia elèctrica; és a
dir, reduir el consum sense reduir la qualitat del servei, establint nous horaris de
consum, control de d’il·luminació segons les necessitats de la zona a il·luminar i
fer els estudis per a un ús més racional. Consideren que aquest fet ha d’estar
inclòs en el plec de clàusules administratives. Per altra banda, i no menys
innovador és obrir el camí pel qual el municipi d’Inca aconsegueixi en el temps la
total autosuficiència energètica, coordinant sistemes d’estalvi energètic a la
vegada que es realitzen instal·lacions d’energies renovables municipals
finançades per les mateixes empreses subministradores. El Sr. Ramis explica que
creuen, en conclusió, que les noves demandes requereixen solucions
innovadores; per tant, Inca no es pot queda enrere a l’hora d’incorporar noves
iniciatives i, així doncs, en el temps d’al·legacions presentaran idees per
incorporar al text elaborat.
Intervé el Sr. Caballero. Comenta que certament el Sr. Regidor d’Urbanisme els
va demanar en certes ocasions a la Comissió d’Urbanisme que hi fessin
aportacions, la qual cosa el seu grup no va fer. Han observat que el plec es fa en
base al consum econòmic amb euros, i el seu grup entén que s’hauria de fer en
base al consum energètic (kilowatts) perquè hi ha hagut a vegades un recàrrec
per no pagar dins el termini corresponent i, per tant, creu que aquesta serà una de
les coses que les empreses d’electricitat demanaran. El seu grup entén que el
plec ha d’anar en base al consum real energètic i no al preu econòmic que s’ha
pagat, ja que no sempre coincideix. També demanen que es faci una distinció
entre hores nocturnes i diürnes.
Intervé el Sr. García. Manifesta que el tema és molt complex i que en aquest
Aajuntament des de fa molts d’anys es fan cíclicament mesures per controlar el
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consum, instal·lació d’aparells que controlen el consum, i de tant en tant es
passen instruccions que s’han d’apagar els llums, etc., etc. Creu que el tema és
prou complex per entrar-hi d’una manera forçada i posar de la part de tots per
estalviar. Qualsevol aportació en positiu que es faci d’energia renovables
considera que s’ha de tenir en compte, i també s’hi ha de tenir en compte el
simple fet de pitjar un interruptor quan no és necessari. Per tant, si aquestes
contractacions poden generar un estalvi per a l’Ajuntament i es vigila que així
sigui, per part del seu grup serà ben rebuda, en aquest cas han d’esperar la
contractació, esperar l’adjudicació i veure el resultat d’aquesta passa.
Intervé el Sr. Seguí. Manifesta que amb la seva intervenció intentarà donar una
resposta a tots. Comença dient que òbviament s’ha de fer una oferta econòmica
perquè així està establert. Aquesta és una aproximació de la realitat d’avui. Per
altra banda, està totalment d’acord amb el que ha dit el portaveu del grup del
PSIB-PSOE. A continuació explica el motiu de per què no ho han implantat des
del principi, ja que com ha dit el Sr. García és un tema molt nou. Explica que, en
definitiva, les mesures que les proposen, i amb les quals el seu grup està
totalment d’acord, creu que es faran més per iniciativa pròpia amb complicitat amb
les comercialitzadores. També s’ha de tenir en compte que només es parla d’un
sol operador perquè subministri. De totes maneres, hi ha molta feina a fer.
Intervé el Sr. Ramis. Vol fer un aclariment, es troben davant un procediment nou i
creu que és necessari que entre tots s’aportin mesures que beneficiïn aquesta
contractació. De totes maneres, explica que el vot del seu grup no serà a favor, no
perquè no comparteixin la idea, sinó que volen esperar intentar incorporar
aquestes esmenes i després, si s’hi s’incorporen, hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Caballero. Vol fer un aclariment a una qüestió de la seva intervenció
anterior.l punt anterior. L’Ajuntament d’Inca en aquest concepte des del mes
d’octubre paga un 20% de recàrrec per no pagar quan es deu; per tant, el que vol
dir i segurament les empreses demanaran és el que realment s’ha consumit.
El Sr. Seguí diu que li pareix que dins la documentació adjunta de valoració de
preus consta el consum.
Seguidament es passa a votar el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup
municipal del Partit Popular i nou (9) vots d’abstencióvots en contraabstencions
del grup municipal del PSIB-PSOE, i el grup municipal del BLOC per Inca i del
grup municipal dels Independents d’Inca., 000000000
Vist el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen transcrit anteriorment.

9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER INICIAR
L’EXPEDIENT PER A LA DECLARACIÓ DEL SR. PAU CASESNOVES FILL
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ADOPTIU D’INCA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Esports i Joventut de data 20 de maig de 2010, la qual transcrita
textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ,
ESPORTS I JOVENTUT
“La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i Joventut, reunida en
sessió ordinària de data de 19 de maig de 2010, informà favorablement la següent
proposta per a la incoació de l’expedient per a la declaració de Fill Adoptiu d’Inca
del Sr. Pau Casesnoves, que eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament
d’Inca:
1. Iniciar l’expedient d’incoació per a la declaració de Fill Adoptiu d’Inca del
Sr. Pau Casesnoves.
2. Nomenar el Sr. Antoni Rodríguez Mir, del grup municipal del BLOC per
Inca, ponent instructor, i la Sra. Maria Payeras Crespí, del grup municipal del
PP, fiscal en l’esmentat expedient.
3. Tramitar l’expedient de conformitat amb el que disposa el Reglament
municipal de protocol, honors, distincions i premis, després de la qual cosa
serà elevat al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva.
4. Nomenar la Sra. Margalida Adrover Cabrera, tècnica de Cultura i
Normalització Lingüística, secretària en l’esmentat l’expedient.
5. Publicar, de conformitat amb el que disposa l’article 21 del Reglament, els
presents acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma (BOIB), en un
diari de la Comunitat i en el setmanari Dijous, i establir el termini d’un mes
des de la data de publicació en el BOIB perquè puguin personar-se en
l’expedient totes aquelles persones interessades.
Aquest és el parer de la qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal de
l’Ajuntament d’Inca acordarà allò que consideri més adient als interessos
municipals.”
S’absenta de la Sala de sessions el Sr. Rubert.
LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

Maria Payeras Crespí

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

26

Inca, 20 de maig de 2010

INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE
L’EXPEDIENT
La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap
objecció perquè aquesta proposta, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Esports i Joventut, s’elevi a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca per a la seva
aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i jurídics que, des de la
Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que fa al cas.
Margalida Adrover Cabrera
Tècnica de Cultura i Normalització Lingüística”

Intervé la Sra. Ramis de Plandolit. Des del seu grup pensen que és un tema que
l’han debatut suficientment, amb el qual estan d’acord, i el que s’hi introdueix són
les persones en representació dels grups polítics que faran d’instructor i de fiscal;
per tant, el vot del seu grup serà favorable.
Intervé el Sr. Rodríguez. Comenta que aquesta és una vella reivindicació del PSM
d’Inca, pensen que el nomenament del Sr. Pau Casesnoves com a Fill Adoptiu i
llavors com a Fill Il·lustre serà un encert.
Intervé el Sr. García. És tradicional que els nomenaments de fills il·lustres o
adoptius sigui per unanimitat i, des d’aquest punt de vista, el seu grup ha
manifestat el seu vot favorablement i, així doncs, el mantindran.
El Sr. Batle diu que fa seves les paraules del Sr. García.
Per la Presidència, se sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa
de Cultura, Educació, Esports i Joventut per iniciar l’expedient per a la
declaració del Sr. Pau Casesnoves Fill Adoptiu d’Inca, que s’aprova per
assentiment.

10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER DONAR
SUPORT AL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2010
A MANS UNIDES
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Esports i Joventut, de data 16 de maig de 2010, el qual transcrit
textualment diu:
La Sra. Payeras llegeix el Dictament, que textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ,
ESPORTS I JOVENTUT
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“La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i Joventut, reunida en
sessió ordinària de data de 16 de juny de 2010, atesa la carta de Mans Unides en
data 31 de maig (annex I), informà favorablement la següent proposta, que eleva
a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca:
1. Aprovar el suport de l’Ajuntament d’Inca a la candidatura per al Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2010, a la Organització no
Governamental per al Desenvolupament Mans Unides.
2. Traslladar l’acord al Sr. President de la Fundació Príncipe de Asturias.
Aquest és el parer de la qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal de
l’Ajuntament d’Inca acordarà allò que consideri més adient als interessos
municipals.”
S’incorpora a la sessió el Sr. Rubert.
LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
Maria Payeras Crespí
Inca, 16 de maig de 2010
INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE
La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap
objecció perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple municipal per a la seva
aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i jurídics que, des de la
Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que fa al cas.
Joana Coli Corró
Tècnica de Cultura i Educació”

Seguidament la Sra. Payeras explica que a Mans Unides fa 50 anys que una sèrie
de dones a l’any 1966 van posar en marxa aquesta iniciativa, que té 80.000 socis i
ha duit a terme més de 25.000 projectes, sempre a favor de la dona, de
l’educació, de la humanitat. Per aquest motiu ha demanat el suport per tal de
presentar-se a aquest premi.
Intervé la Sra. Ramis de Plandolit. Manifesta que no tenen res en absolut en
contra de Mans Unides sinó tot el contrari, reconeixen absolutament la tasca que
han duit a terme durant aquests anys. Explica que a la Comissió on es va acordar
dur aquest tema a plenari el vot del seu grup va ésser d’abstenció, el motiu va
ésser que no se’ls havia facilitat la informació, la qual cosa és molt estranya
perquè sempre la tenen, però aquesta vegada no van tenir informació sobre
aquest punt. Per tant, el raonament en aquell moment va ésser: “I per què a Mans
Unides sí i a cinc-centes que fan la mateixa tasca no?” Així, van decidir
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l’abstenció, i acordaren que avui al plenari es definirien clarament. Per tant, el vot
del seu grup serà positiu. Vol fer constar una cosa que els ha estranyat un poc, i
és que normalment quan es presenta una entitat, una persona... a un premi, i molt
més de la categoria que té el Príncipe de Asturias, el que cerca suport sol ésser
l’organització, l’entitat o la persona que presenta el premi, no el presentat, i això
els ha sobtat.
Intervé el Sr. Caballero. Evidentment Mans Unides és una organització no
governamental que fa una feina digna d’admirar. Donaran el seu vot a Mans
Unides, però també entenen que el podrien donar a qualsevol altra organització
que fa aquesta mateixa feina. Afirma que des del grup municipal del BLOC per
Inca hi donaran suport.
Intervé el Sr. García, qui fa extensiu el seu suport a Mans Unides per tal d’optar a
aquest premi.
Per la Presidència se sotmet a votació el Dictamen de la Comissió Informativa
de Cultura per donar suport al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2010 a Mans Unides, que s’aprova per assentiment.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA PER CONDEMNAR
L’ATAC ISRAELIÀ CONTRA UNA FLOTA D’AJUDA A GAZA
Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió dels l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat de tots els presents.
Els reunits consideren la moció del grup municipal del Bloc per Inca de data 20 de
juny de 2010, la qual transcrit textualment diu:
Seguidament, el Sr. Caballero procedeix a la lectura de la Moció, del següent
contingut textual:
“MOCIÓ
La matinada del dilluns 31 de maig va tenir lloc un brutal atac de l’exèrcit israelià
contra un comboi de sis vaixells que portaven ajuda humanitària a Gaza. La flota
havia sortit una setmana abans des de Xipre, i tenia l’objectiu de trencar el
bloqueig de la franja de Gaza i portar-hi ajuda humanitària de primera necessitat,
com roba, medecines i menjar. Com a resultat de l’atac, han mort més de deu
persones, totes membres de la flota d’ajuda, i s’han produït més de trenta ferits.
Aquest atac contra persones que pretenien fer arribar material de primera
necessitat als palestins, i reptar de manera pacífica la política israeliana,
constitueix una brutal agressió als drets humans. Com a agressió militar contra
civils desarmats en aigües internacionals, és una flagrant violació del dret
humanitari internacional i de les normatives aplicables a alta mar.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta el següent
ACORD
L’Ajuntament d'Inca condemna de la manera més enèrgica aquest atac portat a
terme per l’exèrcit israelià contra els vaixells de la flota d’ajuda humanitària a
Gaza.”
Intervé el Sr. Moreno. Manifesta que el grup municipal socialista donarà suport a
la Moció.
Intervé el Sr. Jerez per manifestar que el grup municipal del Partit Popular donarà
suport a la Moció.
Per la Presidència, se sotmet a votació la Moció del grup municipal del BLOC per
Inca per condemnar l’atac israelià contra una flota d’ajuda a Gaza, que s’aprova
per assentiment.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA SOBRE L’ADOPCIÓ
DE MESURES EXTRAORDINÀRIES D’AUSTERITAT
Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió dels l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat de tots els presents.
Seguidament passa a defensar la Moció el Sr. Rodríguez, qui vol que es tengui en
compte que la redacció d’aquesta moció va ser anterior que l’equip de govern fes
les aportacions que ha realitzat.
Els reunits consideren la moció del grup municipal del Bloc per Inca de data 20 de
juny de 2010, la qual transcrita textualment diu:
“Moció. “MOCIÓ
La situació de greu crisi econòmica en la qual ens trobam, i que afecta
especialment a Inca amb una gran quantitat de persones en situació d’atur, fa
necessària la decisió d’adoptar mesures extraordinàries per reduir la despesa
econòmica de l’Ajuntament.
L’actual composició de càrrecs de confiança i les assignacions que es reben per
part dels regidors que contempla el pressupost municipal, a la plantilla de
personal, no s’adapta a la situació de crisi econòmica que pateixen els ciutadans
d’Inca, que veuen que amb els seus imposts es paguen unes quantitats més altes
que en altres èpoques de creixement econòmic a càrrecs de confiança i com a
assignacions a diferents regidors.
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A més, els ciutadans demanem que les administracions realitzin polítiques de
contenció de la despesa pública.
Com a primer pas abans de reduir d’altres partides és la reducció dels alts càrrecs
actuals així com l’assignació d’una manera racional i proporcional dels sous de
diferents regidors i dels grups municipals en proporció a la situació d’austeritat
que requereixen el moments actuals.
EÉs evident també que l’ajuntament d’Inca, de caraen vistes a reduir despesa
pública ha de realitzar accions encaminades a l’optimització dels recursos públics,
reduint a l’hora el màxim les despeses produïdes per aquests serveis.
Davant aquesta situació, eés necessari, revisar, estudiar i sobretot adequar certes
polítiques d’aquest Ajuntament per tal d’aconseguir una situació, uns conceptes i
unes quantitats més adients a aquests difícils moments.
De la mateixa manera les partides destinades a publicitat, propaganda i protocol
en les diferents àrees del consistori suposen un cost considerable, i en molt de
casos són destinades a accions que no suposen cap benefici per a la ciutadania.
Per aquest motiu, s’haurien de reduir aquestes actuacions.
En la política d’austeritat que s’ha d’observar en el moment actual, s’ha de
contemplar la contenció de les despeses generals, i en el cas que ens ocupa els
generats per la utilització de la telefonia mòbil, tant per part de l’equip de govern
com per als càrrecs de confiança.
Des del BlocBLOC per Inca entenen que l’ús indiscriminat del telèfon mòbil
genera un volum de despesa que ha de ser limitat.
Cal també una reducció amb les assignacions de producció i una disminució dels
treballs extraordinàries realitzats pel personal les quals excedeixen en desmesura
ell límits legals, i segons reconeixen els serveis tècnics de l’aAjuntament en el seu
informe mensual.
De la mateixa manera hem pogut observar com en aquests últims temps han vist
la llum pública alguns elements la viabilitats dels quals esta en entredit. Així ha
succeït amb la partida pressupostària destinada als denominats Estudis, treballs i
assistències tècniques exteriors.
Ateès que la voluntat del consistori amb la presa de mesures per evitar el dèficit
públic acumulat ha de ser la disminució del deute municipal generat durant els
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últims anys.
Per tot això l’Ajuntament d’Inca pren en consideració el següents:
ACORDS
Primer.- L’aAjuntament d’Inca reduirà els càrrecs de lliure designació de
l’Ajuntament i Oorganismes Aautònoms en un 25 %, en concret eliminarà els
càrrecs de Ccap de Protocol i el de Ccoordinador de l’àrea Serveis així com les
dedicacions parcials dels grups de l’oposició.
Segon.- L’aAjuntament d’Inca reduirà la despesa de publicitat, propaganda i
protocol en totes les àrees municipals incloent els organismes autònoms.
Tercer.- L’Ajuntament d’Inca racionalitzarà els treballs i els horaris dels
treballadors i complirà estrictament el que marca la llei pel que fa a les hores
extraordinàries.
Quart- L’aAjuntament d’Inca estudiarà i posarà en practica la generalització de
l’ús dels instruments que per a aquesta finalitat d’estalvi econòmic proporciona
Internet i similars, i l’establiment d’una quota mensual de consum per a cada
telèfon.
Cinquè.- L’Ajuntament d’Inca reduirà la partida relativa als denominats EEstudis,
treballs i assistències tècniques exteriors a aquells casos estrictament necessaris
per al bon funcionament de la corporació.
Sisè.- L’aAjuntament d’Inca destinarà la reducció de la despesa per a l’aplicació
del pla d’austeritat, principalment a la disminució del dèficit general per la caiguda
dels ingressos tributaris i l’augment de l’endeutament municipal.”
“
Un cop llegida la Moció, i en consonància amb el que es va acordar ahir, el Sr.
Rodríguez es dirigeix al Sr. Batle per fer-li un oferiment. Des del Bloc BLOC per
Inca estenen la mà i, lluny de la política d’assetjament de les institucions que
manté el grup del Partit Popular a Palma, el seu grup li ofereix un vot de
confiança; no es troben a Palma ni ells són el PP de Palma, la seva serà una
política per Inca i per als inquers, tal com ha vengut essent sempre, i volen aportar
el seu granet d’arena en un moment en què cal que tots empenyin amb la mateixa
direcció en temes tant importants com hisenda i urbanisme. A canvi, demanen
gestos, fets que vagin més a lluny que la recerca d’un titular. Si els ofereixen
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aquests gestos, aquests fets, rebran la resposta adequada per part del BLOC per
Inca; si els vol al seu costat, hi seran; si únicament els vol al darrere per fer-li de
gafa, que no els esperin. Ofereixen, d’entrada, dins aquest sac de mesures, la
mitja dedicació parcial que tenen com a grup perquè s’elimini del llistat; també
demanen una graella on consti en números quina és la disminució real dels
càrrecs i els regidors de la partida econòmica; quines seran les mesures que des
del seu grup se’ls aportaran. Demanen també una reunió de portaveus mensuals
abans del plenari per tractar els plens, tal com va succeir aquesta setmana, etc.,
etc. El seu grup està disposat avui a deixar aquesta moció damunt la taula sempre
i quan hi hagi el seu compromís per al plenari del mes de juliol que els
presentaran el tema i abans l’hauran discutit a la Comissió d’Hisenda, a una
reunió de portaveus; un sac de mesures econòmiques que ajudin a presentar amb
cara i ulls un pla d’estalvi de la ciutat d’Inca. Si l’equip de govern els diu que hi
està d’acord, deixaran la Moció damunt la taula. En cas contrari, tiraran endavant i
al segon torn en faran una defensa més aferrissada del que pensen que pot servir
de base per a aquest pla econòmic i que evidentment no abraça totes les
propostes, però en són conscients. El que volen és que hi hagi un debat de tots
els partits polítics que representen aquest ajuntament per entre tots aconseguir
fites econòmiques que ajudin a l’estalvi del pressupost i també, per què no dir-ho,
no volen ésser enganyats, no si val que ara els presentin una sèrie de mesures
que diuen que duran a terme i llavors per extrajudicials entrin el gol per darrere.
Intervé el Sr. Seguí. L’oferiment que ha fet el Sr. Rodríguez, l’han d’acceptar de
principi a fi, de la mateixa manera que no ha d’ésser una proposta per figurar. Li
agradaria profunditzar en el sentit de situacions, com poder ser les hores extres,
explicar el motiu de per què es fan. Creu que és normal que el seu grup digui el
que pensa i com vol obrar, perquè a part són realistes, i hi ha una realitat que
obliga a una disminució de despeses. Aquest fet obliga a un comportament
diferent del que tenien abans, a una responsabilitat d’actuació davant altres
entitatsquantitat econòmiques i socials de la ciutat. És una moció de declaracions
d’intencions, i parteixen de la base que creuen en ella.
Intervé el Sr. Ramis. Anuncia que faran una defensa conjunta d’aquest punt i el
punt núm. 14 perquè les mesures són coincidents en una part molt important. El
seu grup pensa que el fet que dos grups presentin mocions en el mateix sentit,
reclamant mesures urgents per sortir d’aquesta crisi, per reduir el dèficit d’aquest
consistori, és perquè hi ha una sensibilitat generalitzada per part de tots els grups.
En aquest cas han estat els grups municipals del BLOC per Inca i el PSIB-PSOE
els que han presentat mesures, però està en boca de tots els regidors d’aquest
consistori i no tan tols dels grups municipals. La coincidència quant als punts és
bastant important, això demostra que les possibilitats que tenen són les que hi ha,
i tot apunta a unes vies que el seu grup planteja.
El Sr. Ramis explica que el seu document fa tres anys que ja es va presentar, ja
que fa tres anys que vénen presentant mesures perquè són conscients d’aquesta
situació, i és cert que l’equip de govern ha dit que estava fent feina per adoptar
mesures; però, la realitat és que no s’ha aprovat cap mesura contundent, efectiva,
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per reduir aquest dèficit i, per tant, han considerat necessari tornar-la a reiterar.
Reiteren que són un punt de partida, sempre han aportat unes idees perquè fossin
modificades, ampliades pels altres grups, perquè d’aquesta forma es tendrà un
document realment eficient amb uns resultats efectius per a l’economia d’aquest
consistori. Aquesta és la seva posició; una posició que han reflectit en un
document que fa una clara explicació de la situació econòmica que tots coneixen,
que la situació econòmica d’Inca és complicada dins un context de crisi general on
hi ha un deute acumulat durant aquests darrers anys de govern del Partit Popular
que fa perillar el normal funcionament dels serveis municipals.
El Sr. Ramis comenta que tots en coneixen les causes, hi ha hagut una gestió
econòmica de l’equip de govern, i que el seu grup del PSM considera equivocada,
perquè durant aquests 15 anys hi ha hagut una capacitat econòmica d’ingressos
molt important a causa de la construcció; en molts de temes, aquesta corporació
mai havia tengut tants de recursos econòmics com aquests darrers 15 darrers
anys, i no ha sabut aprofitar aquest recursos econòmics per sanejar la situació i
en aquests moments de dificultats poder respondre. La realitat és que s’ha gastat
més del que es podia; això ha passat no només a Inca, sinó a quasi tots els
municipis. Està convençut que l’equip de govern n’és conscient i que s’han de
prendre mesures efectives. Per tant, el seu grup presenta com a punt de partida,
tal com ja ho van fer fa tres anys, una ampliació de les mesures -en aquest cas en
presenten dotze, les quals son són totalment obertes-, que són les següents:
1. Reducció d’un 50% dels càrrecs de confiança de l’Ajuntament i organismes
autònoms.
2. Ajornament de la reforma de la plaça d’Espanya fins a una millora econòmica
substancial dels comerços del centre.
3. Aprovació de l’establiment d’una quota mensual de consum per a telèfons
mòbils municipals.
4. Reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic fent-lo més racional,
avançant 30 minuts l’horari d’apagament i retardant 30 minuts la seva posada en
funcionament.
5. Eliminació dels denominats estudis, treballs i assistències tècniques.
6. Reducció de les despeses a aquelles totalment imprescindibles; per tant, entre
d’altres, eliminar els obsequis amb motiu del Dijous Bo.
7. Compliment del màxim legal establert per a la realització d’hores extres per al
personal de l’Ajuntament i organismes autònoms.
8. No incrementació del capítol 1 del pressupost de despesa, amb un augment
de plantilla de personal tant de l’Ajuntament com dels organismes autònoms.
9. No cobriment de les places, produïdes per les jubilacions del personal
funcionari i/o laboral de l’Ajuntament d’Inca, durant els dos propers anys.
10. Reducció del pressupost de les despeses de protocol i propaganda.
11. Elaboració d’una ordenança municipal, mitjançant l’establiment de la
corresponent normativa substancial i procedimental, sobre l’activitat de rodatge de
pel·lícules de cine, programes de televisió, documentals, espots publicitaris, vídeos,
reportatges fotogràfics o qualsevol altre producte del sector audiovisual que es
desenvolupi en el municipi d’Inca i que requereixi o afecti béns i/o serveis de
competència municipal.
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12.- Manteniment del compromís de pagament a 60 dies als proveïdors de
l’Ajuntament per millorar la liquiditat de les empreses .
El Sr. Ramis explica que, aquestes mesures, el seu grup les podria retirar i, com
deia Groucho Marx, presentar-ne unes de diferents, però el que han de fer a
aquesta Ccorporació és presentar mesures que siguin efectives. Avui es
conformaria amb un compromís que aquest consistori acordàs que a partir d’ara
no es tornassin.. a produir despeses una vegada esgotat el pressupost. ..
CINTA 1 CARA B
El Sr. Ramis comenta que contracten serveis i que resulta que no tenen diners;
per tant, tot això s’ha de preveure quan es fa el pressupost a principi d’any.
D’aquesta manera és molt fàcil saber les despeses què s’han de fer, no diu al cent
per cent, però sí que amb una quantitat molt ajustada, i només realitzar les
despeses necessàries per al municipi. Però resulta que aquests deu darrers anys
s’han gastat més de 10 milions en factures extrajudicials, creu que s’ha seguit una
via molt equivocada. Així doncs, vol que quedi clar que aquestes propostes són
un document de discussió, que els han dit que hi estaven fent feina, però veu que
no n’han tret cap resultat. Per tant, reclama i pensa que aquest consistori serà
més contundent i que prendrà mesures.
Intervé el Sr. Seguí. Manifesta que la contestació anirà en línia al que se li ha
contestat al PSMBLOC per Inca. De totes formes, vol fer una petita observació, i
és que són ben conscients de la situació, prenen i seguiran prenent les mesures
pertinents. Ara bé, a vegades les fan en l’àmbit de pressupost o en l’àmbit de
decisions internes. El grup del BLOC per Inca les pot presentar sempre que
vulgui, i segurament coincidiran en el 80% o el 90% amb aquestes mesures. En
qüestió de personal diu que aquests darrers vuit anys pràcticament es pot veure el
nombre de persones que han entrat a l’Ajuntament. L’augment de partides de
personal moltes vegades no ve pel propi personal que està a l’Ajuntament, sinó
que han de tenir en compte que s’ha adjudicat personal a les escoles tallers, a la
Residència municipal, a les escoletes...; és a dir, els augments han vengut d’aquí.
Aquests apartats són els que han absorbit el 99% del personal.
Pel que fa a les factures extrajudicials, el Sr. Seguí manifesta que no li queda més
remei que contestar-li d’aquesta manera. És veritat que l’Ajuntament arrossega un
dèficit i que a un moment donat va arribar a un dos milions i escaig
d’extrajudicials; ara en aquests moments està en un u i mig; això vol dir que la
partida pressupostària, si no hi hagués aquestes extrajudicials, doncs s’hauria
completat així com és i no augmentaria. El problema està que, si aquest milió doscents el poden cobrir amb una partida especial, el compromís del que posin al
pressupost sí que li poden donar ara mateix, perquè és el que estan fent. En
definitiva, el compromís del seu grup és que poden coincidir en quasi tot; a més,
creu que és una necessitat ben posada i una obligació. Considera que a la
pròxima comissió s’hauria d’establir com a mínim un reglament i una forma
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d’actuar al respecte.
Intervé el Sr. García. Al seu grup li agradaria saber si han de debatre aquest
tema, si l’han de deixar damunt la taula, si són declaracions d’intencions o a què
vénen. Comenta que és evident que el seu grup no comparteix aquesta forma
d’actuar, ni per la majoria ni pels altres grups, com a declaracions d’intencions
totes les que vulguin. No les comparteixen per una sèrie de qüestions; és a dir, la
postura del seu grup ha quedat clara des de fa molts d’anys, i ha quedat clara des
del moment en què s’aproven els pressuposts, així com també ha quedat clar que
amb els pressupostos que s’aprovaven i els pressupostos que es liquidaven
anaven al que s’ha arribat, perquè hi havia un descontrol total i absolut, i no
s’executava cap mesura de control, ni es gestionaven els diners municipals tal
com es deia als pressupostos. Per tant, si ara volen discutir que han de retallar la
partida d’un lloc o la partida de l’altre, això és insignificant; el que s’ha de canviar
al cent per cent és la gestió del pressupost municipal. El que té el paper de
governar té l’obligació de complir amb el pressupost, de complir les bases
d’execució del pressupost, de gestionar-lo. Si hi ha factures extrapressupostàries,
és que no es gestiona bé el pressupost. Demana que es faci el pressupost tal com
pertoca, que incloguin les despeses que es considerin necessàries i que facin el
pressupost com s’ha de fer i el quadrin. En aquest consistori sempre s’ha botat el
pressupost municipal i ningú diu res de subvencions nominatives de 150.000 € al
pressupost per no discutir-les al plenari, o almenys no ha sentit cap grup
municipal que fes referència a aquestes subvencions ni a d’altres d’igual
envergadura, ni s’ha parlat al plenari de les remuneracions municipals del que ara
són al plenari i en contra de les quals va votar el seu grup, ni de les assignacions
als grups polítics, en contra de les quals el seu grup també va votar. Simplement
s’han conformat amb una reducció d’un 5%, mesures concretes de reduir partida
per partida. El Sr. García manifesta que, si demana a cada regidor que governa
quins diners els queden per arribar a final d’any amb les seves partides, cap serà
capaç de contestar-li, o simplement un o dos regidors, i els que li contestin serà
per dir que no els queda cap partida econòmica. Demana si aquesta és la gestió
del pressupost municipal. Considera que qui té el paper de governar és qui s’ha
de posar al capdavant i gestionar el pressupost que Inca pot produir.
Aproximadament es pot saber els ingressos que hi haurà i quant a les despeses
saben a què les ha de destinar. Comenta que per ell es poden gastar els diners
en el que vulguin, però que ho facin amb claredat i transparència, i que gastin el
pressupost que els presenten, la qual cosa no han fet mai, sempre hi ha hagut
factures extrapressupostàries. En personal, manifesta que hauran ampliat o no la
partida, però, si comencen a analitzar els incentius de productivitat, hores extres,
etc., etc., que l’equip de govern lliurement ha posat i han llevat, aquesta és la
política que han fet. Quant a les obres, inversions, demana quin és el resultat de
les inversions; doncs extres, extres i obres mal fetes, i ara es ve aquí a discutir i a
reduir estudis i treballs tècnics. Expressa el seu desacord amb aquesta forma
d’actuar i els insta que es posin al capdavant, agafin el paper de governar i
gestionin el pressupost que tenen. Considera que l’únic que han de fer és complir
amb la llei, no fa falta austeritat, cal gestionar el que ingressen i gastar-ho tot.
El Sr. García, en nom del seu grup municipal, opina que el que falla és la base.

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

36

Considera que les factures extrapressupostàries s’haurien pogut eliminar fa 10
anys, ja que, si se sap que el pressupost cada any ve incrementat en un milió
d’euros, en dos o en tres, doncs es dota el pressupost ordinari en dos, tres milions
més i es deixa de fer una obra o dues, o es deixa de fer una altra cosa. La
despesa municipal es compon d’ingressos, els impostos dels ciutadans i de
despeses que es decideixen per la majoria municipal. Unes vénen condicionades i
les altres són absolutament lliures de decidir, i no hi ha cap norma que digui que a
final d’any hi hagi l’obligació d’estalviar per damunt del pressupost.
Intervé el Sr. Seguí. Comenta que veu que el Sr. García no ha perdut el costum
de fer les preguntes i contestar-se-les. Explica que el seu grup en principi pot
estar d’acord amb certes coses, i sempre es torna al tema de les extrajudicials. És
cert que a un moment determinat s’hauria pogut deixar de fer una cosa, es
paguen unes extrajudicials i s’ha acabat, però també és cert que des del moment
en què es van produir les van arrossegant i les consumeixen dels propers
recursos.; però, si el Sr. García li parla de pressuposts i de formes, el Sr. Seguí
també vol parlar de tot, no només de la part que convé al Sr. García. El Sr. Seguí
entén que s’han presentat unes mocions fent uns suggeriments perquè hi ha una
situació especial, aquesta situació durà a menys inversions, a un retall de certes
partides. El problema que tenen simplement són els diners que van arrossegant.
Creu que les mesures que proposen són suggeriments, no diuen com ho ha de fer
l’equip de govern per governar. Afirma que el seu grup sap quina és la seva
responsabilitat.
Intervé el Sr. Rodríguez. Exposa que el seu grup continua dient que retiren la
Moció, però no és un plec d’intencions. Pensen que calen aquestes reunions per
parlar d’economia municipal. Es volen reunir perquè el pressupost fa aigües de
pertot, fa falta bona gestió i austeritat per recuperar el que s’ha gastat de més
durant aquests anys, en què han reclamat llevar les extrajudicials o els extres, i
ara no canviaran de parer, com tampoc canviaran el discurs. És veritat que el
pressupost s’ha d’executar tal com estableixen les bases, però l’equip de govern
no ho ha fet ni tan sols qual la cosa anava bé. El seu grup pensa que sí és
necessari donar una mà als organismes que faci falta perquè això es dugui a
terme, per aquest motiu el seu grup els ofereix el seu suport.
Intervé el Sr. Ramis. Expressa que des del grup municipal socialista comparteixen
molt del que ha dit el portaveu del grup dels Independents d’Inca, perquè en
aquest moment estan davant dues situacions; per una banda, la situació on s’ha
arribat i per què s’ha arribat a aquesta situació, llavors serà el moment de
demanar responsabilitats; per altra banda, no lleva que l’oposició pugui presentar
propostes per aconseguir acords que evitin aquesta situació que pateixen tots els
ciutadans d’Inca. Creu que aquesta és una de les funcions amb què representen
els ciutadans d’Inca amb els diferents grups. Comenta que el seu grup ha
presentat aquesta moció perquè estan convençuts que és imprescindible que
l’Ajuntament d’Inca prengui mesures dures, contundents, per reduir el deute
d’aquest ajuntament i reduir el dèficit que es té en aquests moments. Això, a dos
nivells: el primer, en el dia a dia de les despeses corrents, que s’apliquin mesures
com aquesta o altres mesures en l’esdevenir diari la gestió de tots els regidors
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que componen la majoria municipal i, en segon lloc, també en l’àmbit de
pressuposts, ja que al pressupost han de figurar mesures contundents, efectives...
El seu grup vol aportar idees, ja que s’estan jugant el futur de la ciutat, el futur
dels ciutadans, i amb això tots estan compromesos. Per acabar vol agrair al Partit
Popular que hagi manifestat el seu suport a la Moció.
El Sr. Seguí manifesta que saben com s’ha de fer un pressupost. El fet que hi hagi
factures extrajudicials no és el motiu ni la causa de l’estat real d’aquest
ajuntament. Tal vegada a hores d’ara es podria tenir un equilibri pressupostari,
però tal vegada es tendria un desequilibri en instal·lacions, o en serveis socials,
escoleta, residència...
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
A PARTIR D’AQUÍ
Intervé el Sr. García. Manifesta que, si la seva primera intervenció no sabia per on
agafar-la, doncs amb aquesta segona està més confós que amb la primera. En
cap moment ha dit que “pareixia que tots els grups es volien reunir menys el seu”,
no recorda que no hagi dit. Simplement ha fet una anàlisi d’on ha arribat i per què
hi ha arribat, i comprèn que, atès que han guanyat un regidor d’Hisenda i n’han
perdut un d’Urbanisme, la resposta ha estat del regidor d’Urbanisme d’Hisenda.
Aleshores ja no està convençut que es vulgui reunir amb ningú perquè, si tot el
que s’ha fet fins ara està ben fet, demana què és el que s’ha de fer a partir d’ara.
Comenta que s’ha criticat la seva intervenció i pensa que aquesta ha estat d‘allò
més general i de gestió del pressupost, respectant absolutament que l’equip de
govern fes el pressupost que volgués, però que el complissin, i al final ha entès
que com que el seu pressupost és incomplible han de seguir fent el que fan. El Sr.
García expressa que no ho entén. Creu que és necessari que es compleixin les
bases del pressupost i que es compleixi la legislació. El problema és molt més
profund que entrar a discutir aquesta sèrie de mesures, i considera que el govern
municipal li n’ha donat la raó, ja que ells ho fan així i no hi ha altra manera de ferho; per tant, si ho fan així, és el moment d‘assumir responsabilitat i dir que el que
han estat fent fins ara els ha duit a aquesta situació. Comenta que el seu grup els
ha anat dient des de fa 15 anys que no anaven bé, que no controlar la despesa,
que es gastava com es volia…, duria a la situació en la qual ara es troben. El seu
grup demana que es posi fi a aquesta manera de gestionar el pressupost
municipal. Demana també que s’ajustin al pressupost que ells aproven i que el
compleixin; si compleixen amb la normativa aprovada dins la legislació actual,
llavors ells ja els diran quines partides son desbaratades des del seu punt de vista
i quines no. Ara si davant una alternativa d’una major gestió del pressupost, d’un
major control del pressupost, d’un major control tant dels ingressos com de les
despeses, el tema està que no hi ha més sortida que la que han fet ells fins ara,
però se’n pot parlar, doncs amb il·lusió no veuen aquestes xerrades i sempre ha
dit al Sr. Batle que per parlar i fer propostes els tendrà al seu costat. Però això no
és una novetat, sempre han explicat com farien ells les coses, no volen innovar,
volen explicar les coses tal com les veuen, i respectaran que l’equip de govern té
el dret i l’obligació de presentar un pressupost com a ells els sembli, ja que han de
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dur a terme el seu programa i la seva política; això el seu grup sempre ho
respectarà. Ara bé, vol que també ells respectin que els puguin dir que no
compleixen amb la legalitat, i fan allò impossible per no complir la legalitat i no
controlen la seva despesa, i si la controlen, ho amaguen a l’oposició o almanco al
seu grup. Expressa que el seu grup demana més control i menys impostos.
Intervé el Sr. Seguí, qui expressa que porten moltíssim de control, molt més del
que es pugui imaginar; a més, el control és un assumpte de l’equip de govern.
A continuació, es produeix un debat entre el Sr. Seguí i el Sr. García.
El Sr. Seguí manifesta que la intenció d’aquest punt era precisament el
compromís de l’equip de govern per poder prendre unes certes mesures. Reitera
que, en conclusió, el problema és un problema de conjunt i no un problema
d’extrajudicials. Per acabar, el Sr. Seguí manifesta que per part del seu grup
sempre tendran la màxima col·laboració.
Intervé el Sr. Rodríguez per manifestar que la Moció que han presentat queda
damunt la taula.
El Sr. Batle manifesta que el punt núm. 12 queda damunt la taula per part del
ponent. Quant al punt número 14, es passa a votació per proposta del ponent.

Seguidament es passa a votar el punt número 14.
Primerament es passa a votar l’ordre del dia del punt
14, que s’aprova per unanimitat.
Cinta 2 cara A
Intervé el Sr. García. Comenta que els pressuposts podrien ésser en part
assumibles si haguessin d’entrar a discutir l’elaboració d’un pressupost partida per
partida. Amb això els pareix lògic que cada grup, com ha dit abans, que el grup
que governa vulgui dur endavant el seu programa, com els sembla legítim que
des del grup de l’oposició també es vulgui fer veure el seu programa tal com ho fa
el Partit Socialista i com ha fet el seu grup en totes les seves intervencions en
l’aprovació del pressupost. El que vol dir el Sr. García és que pel seu grup el
problema no és de partida per partida, sinó que és de forma d’executar, elaborar,
de dur a terme els pressuposts que l’equip de govern aprova. També manifesta
que la gestió del pressupost ha d’ésser molt distinta a la que s’ha duit fins ara i
que el control ha d’ésser molt més eficient del que s’ha realitzat fins aleshores.
El Sr. Ramis vol manifestar que el seu grup mantindrà aquesta moció perquè, com
ha indicat abans, els ha reiterat bastant de vegades que aquest consistori ha
tengut la possibilitat de discutir-les. Ara al Sr. Ramis li agradaria que aquesta
moció servís com un document obert, un document marc, per introduir aquestes
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mesures, tant en l’àmbit de pressupost com en el del dia a dia de la gestió
municipal.
El Sr. Seguí expressa que el vot del seu grup serà en contra, però en contra en
positiu perquè, si ara votassin la Moció, després ja no la discutirien, és evident; hi
voten en contra per poder-la discutir amb tots els altres.
Seguidament, talment com s’ha acordat s’altera l’ordre del dia i es passa a votació
el punt núm. º 14.
14. MMOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA
IMPLANTACIÓ DE MESURES URGENTS DE REDUCCIÓ DEL DÈFICIT DE
L’AJUNTAMENT
Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal rectificar la seva
inclusió dins l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB PSOE de data 21 de
juny de 2010, la qual transcrita textualment diu:
“L’Ajuntament d’Inca es troba en una situació econòmica molt complicada; en un
context de crisi general, el deute acumulat durant els darrers anys de govern del
Partit Popular fa perillar el normal funcionament dels serveis municipals.
Les causes que han provocat aquests resultats econòmics tan descoratjadors no
són altres que la deficient gestió econòmica, la manca de previsió i el descontrol
en les despeses dut a terme per l’equip de govern del Partit Popular, durant els
darrers 15 anys.
Una situació que actualment podem qualificar d’insostenible i temerària. No
podem continuar amb la política econòmica liderada pel PP; els temps actuals
reclamen un canvi per poder reforçar les respostes municipals a polítiques socials
i de serveis, cap als ciutadans; és necessari introduir un nou rumb que doni
resposta a les necessitats econòmiques de la corporació i especialment de la
societat.
L’Ajuntament d’Inca s’ha convertit en una administració morosa permanentment,
amb proveïdors i contractistes, amb una pressió fiscal important i sense respostes
per part de l’equip de govern per canviar aquesta dinàmica; la resposta no es pot
fer esperar més: s’han de prendre mesures reals i contundents per reduir el deute
i el dèficit municipal dels darrers anys. Des de fa 3 anys venim reclamant mesures
urgents i sempre l’equip de govern ha negat la realitat econòmica que travessa
l’ajuntament, això sí, sempre anunciant que estaven preparant mesures.
Davant aquests fets, el grup municipal PSIB-PSOE demana una vegada més a
l’equip de govern consens, responsabilitat i acord en matèria de reducció de la
despesa i la seva adequació a la realitat econòmica municipal; creiem necessària
la implantació de mesures econòmiques contundents per reduir el dèficit i el deute
municipal i així contribuir a la reactivació econòmica del nostre municipi.
Per tots aquests motius el grup municipal del PSIB-PSOE presenta a la
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consideració del Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD:
Propostes de mesures urgents per reduir el dèficit municipal de l’Ajuntament
d’Inca:
1.- Reducció d’un 50% dels càrrecs de confiança de l’Ajuntament i organismes
autònoms.
2.- Ajornament de la reforma de la plaça d’Espanya fins a una millora econòmica
substancial dels comerços del centre.
3.- Aprovació de l’establiment d’una quota mensual de consum per a telèfons
mòbils municipals.
4.- Reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic fent-lo més racional,
avançant 30 minuts l’horari d’apagament i retardant 30 minuts la seva posada en
funcionament.
5.- Eliminació dels denominats estudis, treballs i assistències tècniques.
6.- Reducció de les despeses a aquelles totalment imprescindibles; per tant, entre
d’altres eliminar els obsequis amb motiu del Dijous Bo.
7.- Compliment del màxim legal establert per a la realització d’hores extres per al
personal de l’Ajuntament i organismes autònoms.
8.- No incrementació del capítol 1 del pressupost de despesa, amb un augment de
plantilla de personal tant de l’Ajuntament com dels organismes autònoms.
9.- No cobriment de les places, produïdes per les jubilacions del personal
funcionari i/o laboral de l’Ajuntament d’Inca durant els dos propers anys.
10.- Reducció del pressupost de les despeses de protocol i propaganda.
11.- Elaboració d’una ordenança municipal, mitjançant l’establiment de la
corresponent normativa substancial i procedimental, sobre l’activitat de rodatge de
pel·lícules de cine, programes de televisió, documentals, espots publicitaris,
vídeos, reportatges fotogràfics o qualsevol altre producte del sector audiovisual,
que es desenvolupi en el municipi d’Inca i que requereixin o afectin a béns i/o
serveis de competència municipal.
12.- Manteniment del compromís de pagament a 60 dies, als proveïdors de
l’Ajuntament per millorar la liquiditat de les empreses.“
Seguidament es passa a votar la proposta anterior, i n’esdevé el següent resultat:
sis (6) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, onze (11) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular i tres (3) vots d’abstenció dels grups
municipals del BLOC per Inca i Independents d’Inca.
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A la vista dels resultats es declara rebutjada la Moció transcrita anteriorment.

Seguidament es passa a votar la proposta anterior, que es declara no aprovada
amb el següent resultat: sis (6) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE,
onze (11) vots en contra del grup municipal del Partit Popular i tres (3) vots
d’abstenció dels grups municipals del BLOC per Inca i Independents d’Inca.
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA SOBRE LES OBRES
I LA BONA CONSERVACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal rectificar ratificar
la seva inclusió dins l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat.
El Sr. Rodríguez, en nom del grup municipal del BLOC per Inca, manifesta que ell
defensarà la Moció.
Els reunits consideren la mMoció del grup municipal del BlocBLOC per Inca, de
data 20 de juny de 2010, la qual transcrita textualment diu:
‘’’’’’”MOCIÓ
EÉs evident que aquests últims anys Inca ha sofert un gran creixement urbanístic
que l’han duita a una transformació de la seva fesomia urbana.
També és cert que aquest creixement urbanístic ha aportat tota una sèrie de
beneficis econòmics a les empreses que l’han fet possible i, per què no dir-ho
també, a les arques municipals, tot i que l’aAjuntament ha hagut de realitzar una
important inversió en serveis.
Després que la crisi del boom immobiliari hagi afectat sobretot a les empreses
constructores, són moltes les que ha hagut de tancar o minorar l’estat de feina
que duien fins llavors.
Això no obstant l’estat en quèe aquestes empreses han deixat algunes obres a
peu de carrer, l’ocupació perllongada de la via pública, amb llicències caducades,
solars sense vallartancar, voravies sense fer i un llarg etc., fa que la imatge
pública de la nostra ciutat pateixi actualment un cert grau de degradació de la
queal els inquers no en som culpables, i per això mateix l’aAjuntament ha de tenir
especial cura ena fer complir la normativa vigent pel que fa als temes urbanístics.
També és cert que darrerament el mal estat de la via pública ha duit a que molts
ciutadans hagin sofert accidents transitant a peu pel carrer i hagin presentat
nombroses demandes que han suposat un fort increment de la despesa
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municipal.
Per tot això l’aAjuntament d’Inca pren en consideració els següents:
ACORDS
Primer: L’aAjuntament d’Inca a través dels serveis d’urbanisme es mantindrà
vigilant i farà complir la normativa vigent amb especial pel que fa l’ocupació de la
via pública en aquelles obres que es duen a terme, fins al punt que, si és
necessari, es plantejarà la modificació de les ordenances municipals per a posarles al dia de les necessitats actuals dels ciutadans d’Inca.
Segon: L’aAjuntament d’Inca farà treure de la via pública aquells impediments que
dificulten la mobilitat dels ciutadans, al temps que posarà especial cura en
l’enrajolat de les voravies que hagin patit una greu degradació o les que no
estiguin fetes i, en especial, vigilarà l’estat de les que es trobin en els llocs públics
més transitat com ara els carrers comercials, els voltants de les escoles o els
centres sanitaris.”
’’’’’’’’’
El Sr. Rodríguez explica que el motiu de la Moció és el següent: posar especial
cura en tancaments, voravies, solars, obres que estiguin aturades i que
impedeixin el pas habitual i normal dels vianants pel carrer.
Intervé el Sr. Moreno. Comenta que aquesta moció tracta un tema que des del
seu grup han reiterat en diferents ocasions als plenaris. Hi estant totalment
d’acord, el que volen és que es trobi una solució al més aviat possible.
Intervé el Sr. García. El seu grup desitja que aquesta moció tengui més èxit que la
que va presentar el seu grup quant a sol·licitar un informe de l’estat i motius de
deficiències del carrer Major; han passat quatre mesos i encara no se’ls ha
entregat l’informe, encara que s’hi va votar favorablement. Expressa que el seu
grup donarà suport a la Moció, però no n’hi voldrien donar perquè això hauria
d’ésser l’actuació normal i habitual, i s’ha de reconèixer que quan van expressar a
un plenari una situació semblant a l’avinguda l’Alcúdia es va actuar, es van retirar
els impediments i ara la voravia és perfectament transitable.
Intervé el Sr. Seguí. Expressa que el seu grup donarà suport a la Moció.
Seguidament, se sotmet a votació la Moció transcrita anteriorment, que s’aprova
per assentiment.

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA
IMPLANTACIÓ DE MESURES URGENTS DE REDUCCIÓ DEL DÈFICIT DE
L’AJUNTAMENT
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Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal rectificar la seva
inclusió dins l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat
Els reunits consideren la mMoció del grup municipal del PSIB PSOE de data 21
de juny de 2010, la qual transcrita textualment diu:
“L’Ajuntament d’Inca es troba en una situació econòmica molt complicada;
en un context de crisi general, el deute acumulat durant els darrers anys de
govern del pPartit pPopular fa perillar el normal funcionament dels serveis
municipals.
Laes causes que han provocat aquests resultats econòmics tan
descoratjadors no són altres que la deficient gestió econòmica, la manca de
previsió i el descontrol en les despeses dut a terme per l’equip de govern del Partit
Popular, durant els darrers 15 anys.
Una situació que actualment podem qualificar d’insostenible i temerària. No
podem continuar amb la política econòmica liderada pel PP; els temps actuals
reclamen un canvi per poder reforçar les respostes municipals a polítiques socials
i de serveis, cap als ciutadans; és necessari introduir un nou rumb que doni
resposta a les necessitats econòmiques de la corporació i especialment de la
societat.
L’Ajuntament d’Inca s’ha convertit en una administració morosa permanentment,
amb proveïdors i contractistes, amb una pressió fiscal important i sense respostes
per part de l’equip de govern per canviar aquesta dinàmica; la resposta no es pot
fer esperar més: s’han de prendre mesures reals i contundents per reduir el deute
i el dèficit municipal dels darrers anys. Des de fa 3 anys venim reclamant mesures
urgents i sempre l’equip de govern ha negat la realitat econòmica que atravessa
l’ajuntament, això sií, sempre anunciant que estaven preparant mesures.
Davant aquests fets, el grup municipal PSIB-PSOE demana una vegada més a
l’equip de govern, consens, responsabilitat i acord en matèria de reducció de la
despesa i la seva adequació a la realitat econòmica municipal; creiem necessària
la implantació de mesures econòmiques contundents per reduir el dèficit i lael
deute municipal i així contribuir a la reactivació econòmica del nostre municipi.
Per tots aquests motius el Ggrup Mmunicipal del PSIB-PSOE, presenta a la
consideració del Pple d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD:
Propostes de mesures urgents per reduir el dèficit municipal de l’Ajuntament
d’Inca:
1.- Reducció d’un 50% dels càrrecs de confiança de l’Ajuntament i organismes
autònoms.
2.- Ajornament de la reforma de la pPlaça d’Espanya fins a una millora econòmica
substancial dels comerços del centre.
3.- Aprovació de l’establiment d’una quota mensual de consum per a telèfons
mòbils municipals.
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4.- Reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic fent-lo més racional,
avançant 30 minuts l’horari d’apagament i retardant 30 minuts la seva posada en
funcionament.
5.- Eliminació dels denominats estudis, treballs i assistències tècniques.
6.- Reducció de les despeses a aquelles totalment imprescindibles; per tant, entre
d’altres eliminar els obsequis amb motiu del Dijous Bo.
7.- Compliment del màxim legal establert per a la realització d’hores extres per al
personal de l’aAjuntament i organismes autònoms.
8.- No incrementació del Ccapítol 1 del pressupost de despesa, amb un augment
de plantilla de personal tant de l’Ajuntament com dels organismes autònoms.
9.- No cobriment de les places, produïdes per les jubilacions del personal
funcionari i/o laboral de l’Ajuntament d’Inca durant els dos propers anys.
10.- Reducció del pressupost de les despeses de protocol i propaganda.
11.- Elaboració d’una ordenança municipal, mitjançant l’establiment de la
corresponent normativa substancial i procedimental, sobre l’activitat de rodatge de
pel·lícules de cine, programes de televisió, documentals, espots publicitaris,
vídeos, reportatges fotogràfics o qualsevol altre producte del sector audiovisual,
que es desenvolupi en el municipi d’Inca i que requereixin o afectin a béns i/o
serveis de competència municipal.
12.- Manteniment del compromís de pagament a 60 dies, als proveïdors de
l’Ajuntament per millorar la liquiditat de les empreses. “
Seguidament es passa a votar la proposta anterior, i n’esdevé el següent resultat:
sis (6) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, onze (11) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular i tres (3) vots d’abstenció dels grups
municipals del BLOC per Inca i Independents d’Inca.
A la vista dels resultats es declara rebutjada la mMoció transcrita anteriorment.
15.
MOCIONS URGENTS
A. MOCIÓ DEL AGRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA RELATIVA A
LA COL·LOCACIÓ DE REDUCTORS DE VELOCITAT
Atès que la proposta Moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa,
cal aprovar mitjançant votació la seva inclusió a l’ordre del dia. Sotmesa aquesta
inclusió a votació, esdevé el següent resultat: unanimitat (vint).

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

45

Els reunits consideren la mMoció del grup municipal del BLOC per Inca de data 23
de juny de 2010, la qual transcrita textualment diu:
“MOCIÓ
En algunes ocasions, resulta necessària la col·locació de guals (coneguts també
com a "’guàrdies tombats"’ o "’reductors de velocitat"’) en algunes vies públiques
per tal de mantenir una velocitat de circulació reduïda en certs trams de les
mateixes i salvaguardar d'aquesta manera la seguretat dels vianants,
especialment allà on existeixen passos per poder-hi creuar. És el cas de les
avingudes de Lluc, del General Luque o dels Reis Catòlics, per exemple.
Això no obstant, alguns d'aquests guals produeixen molèsties fins i tot quan esse
sobrepassen a una velocitat legal: provoquen renous, poden fer malbé la
suspensió dels cotxes, poden provocar caigudes, etc.
El 23 de setembre del 2008, el Ministeri de Foment aprovà una Instrucció Tècnica
per a la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals d'alerta a les
carreteres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat. Segons l'ordre ministerial, els
reductors de velocitat han de tenir almenys un metre de rampa, quatre metres de
longitud (superfície elevada) i 10 cm d'altura com a màxim. Així mateix, han
d'estar degudament senyalitzats.
En aquests moments, no existeix cap normativa municipal que reguli les
característiques tècniques que han de complir la instal·lació d'aquests guals o
"’guàrdies tombats"’.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta el següent
ACORD
L’Ajuntament d'Inca incoarà la modificació de l'ordenança municipal de circulació
per tal de regular la instal·lació de guals o "’guardes tombats"’ prenent com a
referència la Instrucció Tècnica del ministeri de Foment.”

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
aprovar mitjançant votació la seva inclusió a l’ordre del dia. Sotmesa aquesta
inclusió a votació, esdevé el següent resultat: unanimitat ( ).
Intervé el Sr. Caballero. En alguna ocasió el seu grup ha demanat la col·locació
de reductors de velocitat, en concret a l’Avinguda de Lluc, també les obres de
rehabilitació de Reis Catòlics també s’han col·locats reductors de velocitat i també
s’ha fet a altres llocs, com és a l’avinguda del General Luque. El seu entén que en
moltes d’aquestes ocasions és necessari que hi hagi un reductor de velocitat i així
ho han demanat els veïns de la zona, però també es cert que segons quin tipus
de ressalts el que produïen són renous als veïns, sobretot si són camions amb
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remolc. També segons quin tipus de reductors poden fer mal bé els vehicles,
produir caigudes de ciclistes o de motocicletes. Per solucionar aquest tipus
d’emperons, el Ministeri de Foment va fer una ordre i un informe tècnic pe regular
les característiques que havien de tenir aquests reguladors. Això es va fer en
base a l’experiència acumulada a totes les carreteres europees i informes tècnics.
Pensen que la solució era bastant acceptable. L’ordenança només afecta a la
xarxa de carreteres de l’Estat i entenen que a l’Ajuntament d’Inca podrien fer una
cosa semblant, o sigui, fer una ordenança municipal que regulars quines són les
característiques que han de tenir aquests reductors de velocitat.
Intervé el Sr. Moreno. Davant aquesta moció d’urgència que presenta el BLOC les
els hauriahagudes agradat tenir-la més temps per tal de poder estudiar-la en amb
profunditat.
ÉEs un tema que el seu grup ha reiterat moltes vegades al plenari, i no és per
restar il·lusió al companys del BlocBLOC, però des del partit Partit socialista
Socialista ja tenen un compromís amb l’equip de govern des de fa tres mesos
arrel arran d’unes preguntes que el seu grup va fer al plenari, de que s’estudiarien
aquest tema, degut a causa dea les queixes dels veïns de l’avinguda de les
Germanies.
De totes maneres el seu grup està d’acord amb aquesta proposta i esperen
espera que tenguin més sort que les que ha tengut el seu grup.
Intervé el Sr. García. Està d’acord amb la moció Moció i diu que és un tema que
es du arrossegant un any darrere l’altre. Creu que amb ordenança o sense
ordenança s’hi ha d’anar a donar una solució pràctica a aquest tema.
Intervé el Sr. Batle per manifestar que el seu grup donarà suport a la mocióMoció.
Conclòs el debat la moció Moció queda aprovada per assentiment.

B. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA RELATIVA AL
PROGRAMA DE RECUPERACIÓ DE TEATRES HISTÒRICS.
Atès que la Mmoció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
aprovar mitjançant votació la seva inclusió a l’ordre del dia. Sotmesa aquesta
inclusió a votació, esdevé el següent resultat: unanimitat (vint).
Els reunits consideren la mMoció del grup municipal del BLOC per Inca de data 25
de juny de 2010, la qual transcrita textualment diu:
PROPOSTA DE LA BATLIA
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“MOCIÓ
Aquesta setmana, el Ministeri de l'Habitatge ha adjudicat les obres de rehabilitació
i ampliació del Teatre Saló Apolo de Miranda de Ebro (Burgos) per un import
d'adjudicació de 6.349.026,62 euros (BOE, 21 de juny del 2010). Aquesta actuació
s'inscriu en el "’Programa de Recuperació de Teatres Històrics"’ del Ministeri, qui
finança el 60% de les obres.
Dins aquest mateix programa de recuperació de teatres històrics, el Ministeri de
l'Habitatge adjudicà el passat 21 d'abril el contracte de serveis de l'estudi integral,
redacció del projecte d'execució, estudi de seguretat i salut, projecte acústic i el
seu seguiment en obra, assessorament de l'equipament i adequació escènics i
direcció facultativa i actuacions preceptives en matèria de seguretat i salut de les
obres de rehabilitació del Teatre Cervantes de Segòvia.
Així mateix, el 6 d'abril el Ministeri de l'Habitatge adjudicà les obres del projecte
complementari d'adequació i condicionament del nou Teatre Gaztambide de
Tudela (Navarra), que va ser adquirit pel consistori l'any 1995. Sumant el cost de
les obres del projecte principal (6.189.553 euros) i del complementari (816.362), la
rehabilitació del Teatre Gaztambide suposa una inversió total de més de 7 milions
d'euros, dels quals 4,2 són aportats pel Ministeri de l'Habitatge i la resta per
l'Ajuntament de Tudela.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta el següent
ACORD
Primer. L’Ajuntament d'Inca sol·licita al Ministeri de l'Habitatge que inclogui les
obres de reforma i rehabilitació del Teatre Principal d'Inca dins el programa de
recuperació de teatres històrics.
Segon. L'Ajuntament d'Inca insta el president de la Fundació Teatre Principal
d'Inca a fer les gestions necessàries davant el Ministeri de l'Habitatge per tal
d'aconseguir l'objectiu marcat en el punt anterior i a informar ael pPatronat de la
Fundació i ael Ple de la corporació municipal de qualsevol avanç en les
negociacions.”
Intervé el Sr. Seguí. Manifesta que no es pot dir que no a una proposta tan
interessant, d. De totes maneres hi ha un a ventajaavantatge substancial
enrespecte a les altres, i és que aquí no és necessari que estigui acollit ni que
sigui BitBIC, ja que es tracta d’un altre ministeri que no té aquesta condició. De
totes maneresAixò no obstant, la mMoció demana que això s’esbrini.averigui
.
Intervé el Sr. Caballero. Demana que es facin les gestions oportunes per tal
d’aclarir totes aquestes qüestions.
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El Sr. Batle manifesta que el compriomís de tots els grups municipals eés
defensar el tTeatre pPrincipal i la seva rehabilitació.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta transcrita
anteriorment.
uNAnimitat.
Intervé el Sr. Caballero. Han vist aquesta setmana a través del BOE que el
Ministeri d’Habitatge adjudicava les obres de ampliació i rehabilitació del Teatre
Apolo de Miranda de Ebro i el Ministeri pagava el 60% d’aquestes obres. També
han vist que el mes d’abril es va fer el mateix amb altres teatres com es el Teatre
Cervantes de Segovia i el Teatre Gaztan de Tudela. El seu grup s’ha interessat
per aquesta iniciativa i han esbrinat que resulta que el Ministeri d’Habitatge té un
programa de recuperació de Teatres històrics, per tant el que demanen a aquesta
moció és demanar al Ministeri d’habitatge si el Teatre Principal d’Inca es pot
acollir a aqauest programa de recuperació i en segon lloc demanar al president de
la Fundació Teatre Principal i al Batle d’Inca perquè facin les gestions oportunes
amb el Ministeri per veure si aixó és possible.
Intervé el Sr. Ramis. Troba Considera que aquesta moció és molt adequada i va
en consonància amb la proposta que el seu grup va fer al batle Sr. Pere Rotger, el
qual els va remetre al nou consistori.
El seu grup votarà a favor de la moció Moció i pensen pensa que seria una
solució, una alternativa per dur a terme aquesta obra tan necessària per a la
ciutat.
Intervé el Sr. Garcíia. Demana el motiu pel qual no han presentat la proposta per
acollir-se a aquest fons i quina diferència hi ha entre els teatres que ha anomenat
el Sr. Caballero i el d’Inca, i si es és que hi ha la possibilitat de que s’hi es puguin
acollir t a aquest sistema de subvenció.
Conclòs el debat la mMoció queda aprovada per assentiment.

C. PROPOSTA DE LA BATLIA DE CELEBRAR
L’AJUNTAMENT EL DIA 23 DE JULIOL DE 2010.

EL

PLE

DE

Atès que la mPropostaoció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa,
cal aprovar mitjançant votació la seva inclusió a l’ordre del dia. Sotmesa aquesta
inclusió a votació, esdevé el següent resultat: unanimitat (vint).
Els reunits consideren la pProposta de la Batlia de data 25 de juny de 2010, la
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qual transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA
En data de 29 de juny de 2007 el pPle de l’Ajuntament d’Inca va acordar que les
sessions ordinàries de l’Ajuntament Pen ple le esse celebrin el darrer divendrres
de cada mes a les 11’.00 hores, que si el divendres en queè correspon celebrar
sessió plenària és festiiu esse celebrarà la sessió el dia hàbil següent que no sigui
dissabte i que el mes d’agost no hi haurà sessió ordinària, la qual esse celebraria
el primer divendres del mes de setembre.
Per tant, resulta que el proper mes de juliol el pPle ordinari hauria de ser dia 30, la
qual cosa no esés possible per coincidir enamb la festivitat dels patrons de la
ciutat, de forma que hauria de celebrar-se el següent dia hàbil, eés a dir, dia 2
d’agost de 2010, i això en principi és contrari a l’acord de pPle de no celebrar
sessió ordinària en aquest mes. Amb la finalaitat de conciliar aquesta situació i a
la vista de l’acord de la jJunta mMunicipal de pPortaveus de data 24 de juny de
2010, esse sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta
d’acord:
La sessió ordinària del Pple de l’Ajuntament corresponent al mes de juliol de
2010, esse celebrarà el dijous, dia 23 de juliol de 2010, a les 11 hores.”
El Sr. Batle manifesta que aquest punt es va debatre ahir a la jJunta de
pPortaveus, i que es va acordar que podria ésser viable fer el Pple el dia 23 de
juliol de 2010.
Intervé el Sr. Garcíia.- El seu grup agraeix que per canviar un pPle esse segueixi
el camí que s’ha de seguí, que eés un acord de plenari revocantque revoqui un
acord anterior i posantr el pPle el dia que la majoria vulgui, i; per tant, creu que
amben aquest sentit que han avançat, respectant com s’han de fer les coses.
El seu grup s’abstindrà de votar, però vol que s’entengui com una abstenció
positiva perquè, atès donat a que el seu grup no està d’acord a que els plenari es
facin a les 11’.00 hores tal com han dit sempre, doncs no poden votar a favor
d’aquesta proposta.
Seguidament es passa a votar la pProposta de la bBatlia i n’esdevé el següent
resultat: denou (19) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, del grup
municipal del PSIB-PSOE i del BLOC per Inca, i una (1) abstenció del grup
municipal dels Independents d’Inca.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la pProposta de la bBatlia
transcrita anteriorment.
16.
PRECS I PREGUNTES
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A) PRECS I PREGUNTES FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIBPSOE
Intervé primerament el Sr. Ramis, el qual formula els següents:
1.- QDemana quina solució pensen donar a la reclamació feta per part d’una
empresa, en referència a l’ impagament de mobiliari subministrat al Museu del
Calçat per un import de 45.144,78 euros, i que va presentar un escrit reclamant
aquesta quantitat.
El Sr. Seguí comenta que el Sr. Secretari li pot respondre, a. Ara bé, l’Ajuntament
ha pagat la totalitat de la factura a qui correspon i, per tant, l’aAjuntament no té
cap deute amb aquesta empresa. S’han remeès a que ha de cobrar de l’empresa
que li va encomanar la feina.
El Sr. Secretari explica que es tracta d’un subcontractista i que aquest té el dret
de cobrar del promotor en tot allò que degui al contractista principal. E i el que
s’ha demanat als tècnics municipals eés que informin si el que l’aAjuntament ha
pagat, respecte a l’obra executada, està equilibrat o no,; ées a dir, si es deu
quantitat alguna amb l’empresa contractista. Ja que sSi es deu alguna cosa a
l’empresa contractista, que creuen que no, si hi hagués un saldo a favor del
contractista, aquí sí que aquesta diferència s’hauria de pagar. Però estan
pendents de l’informe dels tècnics i llavors s’haurà de convocar un consorci per
resoldre la reclamació, amben un sentit o amb l’altre.
Demana eEl Sr. Ramis demana si en tot cas l’aval que s’ha depositat serviria per
cobrir aquesta garantia.
El Sr. Secretari contesta que al seu entendre només serveix per cobrir la
responsabilitat del contractista davant l’Ajuntament.
2.- TDemana si tenen coneixement de l’existència d’altres empreses en la mateixa
situació i si els? Ens poden explicar per queè dies abans de la inauguració del
mMuseu del cCalçat varen ésser retirats tots els vidres i que els mateixos no
varen ser restituïts fins a un dia abans de la inauguració.
Respon eEl Sr. Seguií respon que sí que n’hi ha un parell més.
3.- QDemana quines mesures pensen prendre en referència al deute que enls ha
comunicat l’empresa de subministrament elèctric GESA sobre un deute acumulat
de més de 300.000 euros des de fa quasi un any.
El Sr. Seguí diurespon que es prendran les mesures necessàries, que es miraràes
valorarà d’on es pot pagar, que intentaran establir compensacions, ja que s’ha de
tenir en compte que l’empresa GESA deu diners a l’Ajuntament.
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4.- PDemana per quin motiu s’ha arribat a aquest deute amb GESA?.
Contesta eEl Sr. Seguí respon que era per falta de liquidesitat en aquell moment.
5.- La’ empresa concessionària del mMercat cCobert ha reclamat una quantia de
prop de 180.000 euros per extres en les obres de’ adequació de l ‘interior de
l’edificil mercat. PDemana si pensen compensar aquesta quantia amb el cànon
anual que ha d’ingressar l’empresa?.
Intervé el Sr. Seguí explicant que, el que s’ha d’aclarir és si realment el que
demanen és cert. Es va fer un pressupost, i llavors l’empresa ha dit que ha costat
més,; ées veritat que s’han fet altres coses, però a criteri seu, com fer les parades
més grosses. Esperen saber el cost total de l’obra, l’analitzaran per saber si lesels
correspon primer i si el pressupost és adequat; i en funció del que es determini
segur que s’arribarà a un acord.
6.- QDemana quina decisió s’ha pres al respecte? i Q quines soón les causes
d’aquest sobre cost. També si es? Es pensa reclamar responsabilitats? I a A
qui?.
Respon eEl Sr. Seguí respon que no s’ha pres una decisió perquè no se’ls ha
donat la informació que necessiten. Les causes del sobre cost, les estan
analitzant.
En q Quant a si es pensa reclamar responsabilitats, el Sr. Seguí sap ben cert que
s’arribarà a un acord.
7.- Fa quasi dos anys que van adjudicar el cCadastre de Rrústica a una empresa
ealiena dea l’Ajuntament. Ha passat molt de temps i no tenen cap notiícia en
relació amb aquesta tasca de control. Volen saber com es troba aquesta actuació,
quins soón els resultat que s’han assolit a dia d’avui i quan pensen informar
d’aquestes dades obtingudes.
El Sr. Seguí manifesta que el control s’està fent i que i. Intentaran donar-lios una
evolució econòmica eal més aviat possible.
8.- Han tiengut constància d’un escrit de la Subdirecció General de Mostres i
Serveis de rRecollida d’aAigües en el queal es requereix a l’Ajuntament
queperquè doni compte d’unes estadístiques. Aquesta documentació no s’ha
aportat i han tinguhagut det que remetre un altre document el quea través del qual
donen un termini que finalitza dimecres vinent per tal d’aportat aquesta
documentació. Volen saber el motiu del per què no s’ha enviat i volen que se’ls
transmeti la documentació que s’ha d’enviar a aquesta direcció general.
El Sr. Seguí contesta dient que lila hi farà arribar.
Seguidament Iintervé el Sr. Virgili Moreno, qui formula els següents precs i
preguntes:.
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9.- Recentment ha estat inaugurat el Casal de Joves, n. Això no obstant, pareix
que hi ha problemes amb la seva utilització, principalment pels renous i molèsties
al cap de setmana. CoDemana com pensen fer possible el correcte funcionament
d’aquesta instal·lació necessària per eals joves d’Inca?.
Contesta eEl Sr. José Pastor dientrespon que l’únic problema que han tiengut
amb el Casal de Joves va ésser el tema de l’alternadora, el qual es va
solventarresoldre. No li consta que hi hagi hagut altre tipus de problemes en
quant a renous.
Intervé el Sr. Batle dient que el Casal de Joves té una funcionalitat, i això ho
tenen tots molt clar, es poden buscar alternatives amb horaris, i intentar donar les
mínimes molèsties als veïns. EÉs veritat que hi ha un problema, el qual ha estat
comunicat al Major de la Policia Local; i eés que a segons quines hores del
vespre els joves quan surten a fora parlen fort, fan renou amb les motocicletes... .
Ai això crea molèsties als veïns, però aquestes molèsties es produeixen al carrer
no dins el Casal.
10.- Demana si els poden fer arribar una còpia del pPla d’aAcció i objectius que
ha de tenir el Casal de Joves.
El Sr. Batle respon que lila hi farà arribar.
11.- Volemn saber si han elaborat un Pla Municipal de Joventut .?
El Sr. José Pastor respon que en principi no s’ha elaborat cap pPla mMunicipal de
Joventut.
12.- Volemn saber
incaturistica.com?.

queè

pensen

fer

amb

la

paàgina

web

turística

El Sr. Jerez manifesta que s’està confeccionant una nova pàgina web..........
El Sr. Moreno diu que fa aquesta pregunta perquè dins la contestació que els fva
arribar per escrit no consta el que pensa fer l’equip de govern amb aquesta pàgina
web, si la volen suprimir, si no la volen suprimir, si continuarà o si serà paral·lela.
El Sr. Jerez manifesta que el que està clar és que la web turística serà la que en
aquests moments s’està confeccionant. EsSe suprimirà aquesta pàgina
d’informació que tenien a les pantalles tàctils per la nova web i aprofitaran les
pantalles per aplicar les noves informacions una vegada que tienguin la web
acabada.
El Sr. Moreno comenta que, aAixí mateix, volemn saber on estan instal·lats els
suports d’informació que es varen presentar el maig de l’any 2007, i que a més de
donar informació turística haviaen de servir per facilitar labors administratives a la
ciutadania.
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El Sr. Rubert contesta dient que, a la plaça d’Espanya es van posar dues
pantalles, una per a persones discapacitadesls minusvàlids i l’altrea normalper a
públic en general. L i la veritat és que va tenir molta acceptació, però a la vegada
el vandalisme esse’n va apoderar d’elles i no va quedar més remei que retirar-les,
i; ara estan posades a l’entrada de l’Ajuntament.
Demana eEl Sr. Moreno demana si ara es tornaràan a posar al carrer amb la nova
imatge turística.
--------------------------------------El Sr. Rubert respon que no ho tenen previst.
13.- QDemana quèe pensen fer amb aquests souports que no estan a baix, t.
Tenenn el comunicat de prenmsa del mes de maig de l’any 2007 que , diu que
existien tres suports tàctils, i nomésa ara només n’hi ha un a l’entrada de
l’Ajuntament, n’hi ha dos meés, i volen saber queè pensen fer amb aquests dos
suports tàctils que no s’instal.·laran.
El Sr. Seguí manifesta que estudiaran les seves possibles aplicacions i incorporarles, si les tenen. També s’ha de tenir en compte que la tecnologia cada dia va
avançant i que aquests suports que quan es van adquirir eren novetat ara han
quedat obsolets.`
El Sr. Torres comenta que n’hi havia una planificació, ; a la plaça d’Espanya se’n
van posar dues, una per les persones enamb minusvaluidesa i l’altrea per a
personespúblic en general normals,. Una vegada que això es va traslladar dins
l’Ajuntament, es va unificar, ja que el mateix suport doóna la possibilitat als dos
col·lectius, a. A la planificació, eés cert, que hi havia diferents espais, però cada
una tenia el seu cost,: el que es va comprar i ara es té i utilitzen, el que tenien
planificat que eren altres suports no es van arribar a comprar i, per tant, no lesels
tenen.
Seguidament passa a formular els precs i preguntes la Sra. Maria José
Fernández:
14.- A un plenari anterior es va demanar a l’equip de govern si qualque càrrec a
l’Ajuntament disposava de targeta de crèdit,; creuen creiem recordar que es va
dir que no. A, ixò no obstant, hemhan pogut comprovar al registre de sortida que
es doóna ordres per donar de baixa una targeta Visa a nom del Sr. Rotger.
EDemana si existeixen més targetes de crèdit ?i si el. Disposarà el nou Bbatle
també de targeta de crèdit?.en disposarà.
El Sr. Seguí contesta que només disposava de tarja el Sr. Rotger
Manifesta eEl Sr. Torres respon que síafirmativament, ja que molts de pagaments
que es fan –-temes de suport d’informàtica......- soón necessaris,. Hi ha tot un
servei d’informació que es carrega a la tarja de batlia, eés còmode per fer
determinats pagaments.
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15.- Acabamen el més de juny i podemn dir que ja passareanm l’equador d’aquest
any 2010, per la qual cosa enls sorprèn a aleshoreshores d’ara encara no
tenimnguin cap notícia de la liquidació del pressupost de l ‘any anterior, tot i que fa
ja un temps que inclúsfins i tot es se varen presentar les factures extrajudicials i
que ja s’hauria pogut fer aquesta feina. Volen recordar eal grup municipal del
Partit Popular que existeixen uns terminis per a l’aprovació de la liquidació i
demanen per quins motius no s’han preocupat de que dia 18 la liquidació no estàs
elaborada.
----------El Sr. Ferrari respon que saben que encara no està elaborada, però que hi
estan fent feina.
DEl Sr. Moreno demana quan pensen dur-la a aprovació.
El Sr. Ferrari respon que tan bon punt la tenguin.
16,.- A la barriada de Fernández Cela existeixen unes zones esportives sense que
aquestes estiguin degudament tancades i per lo visti, pel que sembla, hi ha
queixes dels veiïns degut a queperquè les pilotes surten fora del recinte i
molesten aels veiïns, d. Demana que mirinintentin de solucionar aquesta
problemàtica i de tancar la zona.
Contesta eEl Sr. Torres respon que en principi està suficientment tancada i
inclúsque fins i tot té un perímetre de tancament, i que la zona esportiva està
tancadadelimitada per una vallatanca. De totes maneres, ho comprovaran.
17.- DegutA causa d’ a unes obres de clavegueram realitzades a l’Aavinguda
d’Alcúdia heman rebut queixes per males olors,. Demana si s’ha solucionat aquest
problema? i a A què es deu?.
Contesta eEl Sr. Seguí respon que cada vegada que es fan obres es veu que tot
es remou i eés quan es produeixen els olors,; però també eés tìtípic d’aquestes
èpoques, i fins que no véenguein pluges es produiran olors, però no només a
aquesta zona, també a la Gran vVia de Colonm, Reis cCatòlics, i a sobre ara, que
soón canalitzacions noves.
18.- Amb l’arribada de la calor, els contenidors situats als diferents carrers de la
ciutat desprenent una forta olor. Creuen, creiem necessari l’increment de la seva
neteja per evitar tot el possibleal màxim aquesta situació.
Contesta lLa Sra. Tarragó dientrespon que es compleixen les condicions
establertes al plec de condicions amb l’empresa de neteja i que, per tant, no ho
poden ampliar, a. Ara bé, el que dur avui és una relació dels que s’han netejats
per si ho volen saber, juntament amb el númeronombre d’iembornals netejats.
El Sr. Seguí manifesta que, per tal d’evitar olors, si es depositen les
escombrearies a les hores que es toca, esse’n podrien eliminar moltes. moltes
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d’olors
19.- A la plaça d’Antoni Mateu hanem pogut observar que un dels pins existents
s’ha assecat, amb el perill de que en cas de vent pugui caure i ocasionar danys, p.
Per aquest motiu demanaríemien que abans de passar l’estiu sigui retirat.
El Sr. Batle resópon dient que ho tendran en compte.
Passa a formular els precs i preguntes la Sra. Antònia Maria Sabater:
20.- Demana que Des del mes d’abril demanen una còpia del pPla mMunicipal
dels Serveis Socials i no n’han sabut res.
Contesta lLa Sra. Margalida Horrach respon que el pPla mMunicipal de sServeis
sSocials està en elaboració.

Tot aixó ha evolucionat, abans no hi havia centre d’informació turística i avui el
teneni creu que es un lloc adient el poder aplicat la nova plana web a n’aquestes
pantallas i també a l’ajuntament.
Virgilio:
Que pensen fer amb aquests soports que no estan abaix, tenenn el comunicat de
prensa del mes de maig de l’any 2007 , diu que existien tres suports tàctils, i
només a n’hi ha un a l’entrada de l’Ajuntament, n’hi ha dos mes i volen saber que
pensen fer amb aquests dos suports tàctils que no s’instal.laran.
El Sr. Seguí manifesta que estudiaran les seves possibles aplicacions i incorporarles si les tenen. També s’ha de tenir en compte que la tecnologia cada dia va
avançant i aquests suports quan es van adquirir eren novetat ara han quedat
obsolets.`
El Sr. Torres comenta que hi havia una planificació, a la plaça Espanya s’en van
posar dues, una per les persones en minusvalua i l’altre per personas normals,
Una vegada que aixó es va translladar dins l’ajuntament es va unificar ja que el
mateix suport dona la possibilitat als dos col.lectius, a la planificació, es cert, que
hi havia diferents espais, però cada una tenia el seu cost, el que es va comprarera
lo que ara es té i utilitzen, el que tenien planificat que eren altres suports no es
van arribar a comprar i per tant no les tenen.
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Maria jose fernçandez.
A un plenari anterior es va demanar a l’equip de govern si algún càrrec de
l’Ajuntament disposava de tarjeta de crèdit. Creu recordar que en aquell molment
se’ls va dir que no, no obstant han pogut comprovar que s’ha donat ordre per
donar de baixa una tarjeta visa a nom del Sr. rotger, demana si existeixen més
tarjes de tcrèdit.
El Sr. Seguí contesta que només disposava de tarje el Sr. rotger
Demana la Sra. Fernández si el nou batle disposara de tarjeta de crèdit.
Manifesta el Sr. Torres que sí, ja que molts de pagaments que es fan –temes de
suport d’informàtica......- son necessàris, Hi ha toto un servei d’informació que es
carrega a la tarja de batlia, es còmodo per determinats pagaments.
Les sorpren que encara no tenguin cap noticia del pressupost de l’any 2009, tot i
que fa un temps que es van presentar les factures extrajudicials cruen que
aquesta feina també ja s’ha ques pogut fer, volen recordar el grup municipal del
Partit Popular que existeixen uns terminis per l’aprovació de la liquidació i
demanen per quin motius no s’han preocupat de que dia 18 la liquidació no estas
elaborada.
‘’’’’’’’
Demana quan pensen dur-la a aprovació.
A la barriada de Fernández Cela existeixen unes zones esportives sense que
aquestes estiguin degudament tancades i per lo vist hi ha queixes dels veins
degut a que les pilotes surten fora del recinte i molesten als veins, demana que
mirin de solucionar aquesta problemàtica i de tancar la zona.
Contesta el Sr. Torres que en principi està suficienment tancada i inclús té un
perímetre de tancament i que la zona esportiva està tancada per una valla.
Degut a unes obres de clavegueram realitzades a l’avinguda l’alcudia han rebut
queixes de que a aquella zona s’estan donant produint molt males olors, demana
si s’ha solventat aquest problema i si se sap a que es degut.
Contesta el Sr. Seguí que cada vegada que es fan obres es veu que tot es remou
i es quan es produeixen els olors, però també es tìpic d’aquestes èpoques i fins
que no venguen pluges es produiran olors, però no només a aquesta zona, tambá
a la Gran via de Colon..... sobre tot on les canalitzacions son noves.
Amb aquesta mateixa problemàtica, la dels olors, ara que arriba la calor, els
contenidors situats a diferents carrers de la ciutat desprenen una forta olor, i
creuen necessari un increment de la seva neteja per tal d’evitar aquesta situació.
Contesta la Sra. Tarragó dient que es cumpleisen les condicions establertes al
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plec de condicions amb l’empresa de neteja i per tant no ho poden ampliar, ara bé
el que dur avui és una relació dels que s’han netejats per si ho volen saber,
juntament amb el número d’imbornals netejats.
El Sr. Seguí manifesta que per tal d’evitar olors, si es depositen les escombreries
a les hores que es toca es podrien eliminar moltes d’olors.
A la plaça antoni Mateu han pogut observar que un dels pins existens s’ha secat i
creuen que es un perill, demanen que es comprovi s’hi ha de tallar o el que s’ha
de fer.
Seguidament intervé la Sra. Antonia
Demana que del mes d’abril demanen una còpia del pla municipal dels Serveis
Socials i no han sabut res.
Contesta la Sra. Serveis socials dient que el pla municipal de serveis socials està
en elaboració.
B) PRECS I PREGUNTES FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC
PER INCA
Primerament intervé el Sr. Caballero, el qual formula els següents:
1.- Tenen queixes reiterades dels veins veïns de la plaça d’Antoni Mateu de que
s’hauria de millorar el tancament de les pistes.
El Sr. Torres Batle contesta que es va fer una reubicació de les canastes cistelles
de bàsquet fa uns mesos, però que es mirarars’estudiarà el tema del futbol.
2.- Demanen a la Sra. Interventora o al Sr. Secretari el llistat de les hores extres
dels mesos de maig i de juny.
El Sr. Torres Batle contesta dient que lesels hi la faran arribar.
3.- També tenen pendent de que la Sra. Interventora les els faciliti elcontesti del
cost total del Mercat Cobert., ingressos i despeses.
El Sr. torres Batle manifesta que li els el farà arribar.
4.- Volen un aclariment, a. Al carrer del Bisbe Llompart, cantonada Jaume
Armengol, davoradevora una entitat bancària, al terra hi ha un taco bloc d’un
metre quadrat de ciment, . Ss’han fet obres des de Santa Maria la Major fins a la
plaça de la Llibertat, on s’han anat canviat l’empedratels adoquins que feien feia
falta, i no sap per quin motiu aquetsaquest metre quadrat de ciment no s’ha tocat.
Les Els crida l’atenció que, malñgratmalgrat que s’ha fet la revisió completa, s’ha
deixat aquest tros sense tocar.

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

58

El Sr. Seguí diu que es és degut a causa d’ unes canonadestuberies de la
companya ONO que no es troben i també de la companyia elèctrica. Volen
substituir totes les que estan enlairades, però hi ha un lloc on hi ha una falloerrada
i no troben la connexió.i de la companya elèctrica , s’han de fer unes conesions
però no acaban de trobar on falla.
5.- El Sr. Rodríguez demana a la regidora de sServeis s’hi ha aclarit el mals que
tenen els abresarbres de davoradevora el tanatorienetori;, que n’hi ha la meitat de
secs i l’altre l’altra meitat que no, i a la plaça davant la policia Policia local Local hi
deu haver entre un 30 % i un 40% d’abresd’arbres morts. Demana si es se’n sap
el motiu.
La Sra. Tarragó respondiu diu que davoradevora el Tanatori tanatori n’hi ha quatre
de morts i que encara no n’ha aclarit el motiu del per què s’han morts, e. Està
esperant que una persona l’informe l’informi, però no hi ha pogut anar. Pel que fa
a i la resta son d’arbres, que hi ha el compromís de la persona que esse’n va
encarregar de subministrar-lospropietari que els va subministar de repostar-los,
però aixaquesta accióó es faràrealitzarà despres després de l’estiu, degut atèsa
que serà el moment més adequat.
6.- Demana si es és el mateix compromís que es va fer amb les palmeres.
La Sra. Tarragó respón respon que el compromís d’aquests arbres l’ha fet ella
personalment amb el propietari subministrador.
Demana eEl Sr. RodriguezRodríguez demana com ha acabat el compromís de les
palmeres.
La Sra. Tarragó respónrespon que el compromís era retornar les palmeres, no la
quantia econòmica.
Demana Eel Sr. Rodríguez demana si no s’han retornar retornat les palmeres.
La Sra. Tarragó contesta que està pendent de fer-ho.
El Sr. Rodríguez diu que es se cerqui un indret on puguin anar ubicar-se les
palmeres i que es tornin.,; sinó si no, l’Aajuntament hi perd.
C) PRECS I PREGUNTES FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL
C) PRECS I PREGUNTES FORMULATS PEL GRUP MUNICIPAL DELS
INDEPENDENTS D’INCA

Intervé el Sr. García, el qual formula els següents:
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1.- A la pregunta núm. 10 del darrer plenari el seu grup va demanar l’informe del
carrer Major i el Sr. Batle va contestar que considerava ridicul ridícul que el srSr.
Garcia García encara no tengues tengués aquest informe, d. Demana al Sr.
Torres Batle si ara com a batle considera el mateix que l’anterior batle.
El Sr. torres Batle respon que no quasi igual, però que li agradaria que tingues
tengués l’informe.
El Sr. Seguí manifesta que va parlar amb el tècnic i que aquest va dir que no
estava fet, ; una altre altra cosa és que l’informe diqui digui el que vol el Sr. Garcia
García,i que és molt diferent.
2.- A la pregunta núm. 11 del passat plenari també demanava que se’ls informes
informàs de les liquidacions de la plaça des del Bestiar, on es pagava, segons les
certificacions, 200 metres de teulada aproximadament quan realment n’hi havia
més de 400 de metres, i també està pendent. Aquí el Sr. Batle no va dir que fos
ridícul, però suposa que ho va donar per contestat amb en el mateix sentit.
Demana al Sr. Batle si també considera ridícul que encara no s’ha esbrinat si
s’han pagat 200 metres o 400....
El Sr. Torres Batle diu al Sr. Garcia García que l’ha ha de permetre que l’anterior
batle tenia butlla per dir el que volia. Ell comença una nova etapa i no vol tenir cap
conflicte en amb ningú, i molt menys amb els seus;, ik per tant, no considera
ridícul ridícula cap actuació dels seus regidors. Ara bé, està d’acord amb el Sr.
Garcia García és que tota la informació que els tècnics li facin arribar tota la
informació que se l’l hi hagi de donar els tècnics li faran arribar.
3.- Vol fer un prec. Li i és que li agradaria que canviàés alguna cosa de l’anterior
batle i e, pers quèe cada trimestre les els donés donàs transllat de l’estat
d’execució del pressupost; que cada trimestre ho el demanaven a l’anterior batle i
en quinze anys no va donar-ne cap estat d’execució del pressupost. Per tant Així,
demana aara el Sr. Batle, que que té les facultats pel pressupost que aproven
cada any de reclamar l’estat d’execució trimestral del pressupost, si i demana li
se’ls farà entrega trimestralment de l’estat d’exeuciód’execució municipal.
El Sr. Torres Batle diu que intentarà que el regidor d’Hisenda canviï aquesta
trajectoriatrajectòria i que pugui tenir aquesta informació.
4.- En qQuant al tema de les pantalles anunciadores, volen saber si consideren
que ja funcionin funcionen de manera satisfactoriasatisfactòria i, si no ées així,
que les els diguin que què en pensen fer, quin es és el cost per a l’ajuntament
l’Ajuntament mentrestant i, quin ha estat el cost d’aquestes paantallespantalles
funcionant o sense funcionar i quines mesures prendran si es és que no funcionen
correctameentcorrectament.
La Sr. Tarragó diu respon que hi ha tres pantalles que funcionen , la resta no,
funcionen i hi ha un pressupost i una proposta tècnica de col.locarcol·locar sais
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per controlar les baixades i pujades de tensió a dins cada una de les pantalles que
no funcionen. Explica que i el cost aproximat de la reparació global seria
d’aproximadamente damunt uns 8.000 €, però que encara no ha parlat amb el seu
grup per tal d’estudiar el temae parlar-ne.
5.- Estant Ja que estan pròximes les festes de Sant Abdon , al seu grup li
agradaria de que abans que tengueses tenguessin lloc les festes se’ls hi fes
arribar totes les contractacions de qualsevol tipus que es facin de cara aen vistes
a actes que tenguintienguin lloc durant aquestes festes de Sanst Abdonpatronals.
Demana que se’ls hi facin arribar prèviament.
..El Sr. Batle manifesta que li farà arribar la informació
6.- LesEls agradariaiagradaria que cada el regidor responsable de cada àrea,
diractamentdirectament o a través de la comissió Comissió d’hisendad’Hisenda, si
pot ésser la pr`´oximapròxima, o al menys així ho demanen, les facinels faci
arribar les disposibilitatsdisponibilitats pressupostàries que li resten a les seves
partides.
El Sr. Torres Batle manifesta que, tant el regidor d’hHisenda com ell mateix, volen
parlar amb els seus regidor per miraravaluar l’estat d’execució del seu pressupost,
aquesta feina ja s’ha fet prèviament amb el regidor de fFestes. EÉs és una feina
que es farà d’una manera immediata; i que també volen discutir amb els diferents
portaveus de cada grup polític per veure quines son són les mesures de control
que es poden dur a termet dur.
El Sr. Garcia García diu que el que les els interessa és saber si han
exahuritexhaurit el pressupost o quins diners queden d’aquid’aquí a final d’any.
El Sr. Batle agraeix la col.laboraciòcol·laboració de tots a aquest primer plenari.
I, sense més assumptes per tractar, el batle-president aixeca la sessió a les setze
hores i trenta minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari
accidental, certifico.

MOCIÓ

Aquesta setmana, el Ministeri de l'Habitatge ha adjudicat les obres de
rehabilitació i ampliació del Teatre Saló Apolo de Miranda de Ebro
(Burgos) per un import d'adjudicació de 6.349.026,62 euros (BOE,
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21 de juny del 2010). Aquesta actuació s'inscriu en el "Programa
de Recuperació de Teatres Històrics" del Ministeri, qui finança el
60% de les obres.

Dins aquest mateix programa de recuperació de teatres històrics, el
Ministeri de l'Habitatge adjudicà el passat 21 d'abril el contracte de
serveis de l'estudi integral, redacció del projecte d'execució, estudi
de seguretat i salut, projecte acústic i el seu seguiment en obra,
assessorament de l'equipament i adequació escènics i direcció
facultativa i actuacions preceptives en matèria de seguretat i salut
de les obres de rehabilitació del Teatre Cervantes de Segòvia.

Així mateix, el 6 d'abril el Ministeri de l'Habitatge adjudicà les obres del
projecte complementari d'adequació i condicionament del nou
Teatre Gaztambide de Tudela (Navarra), que va ser adquirit pel
consistori l'any 1995. Sumant el cost de les obres del projecte
principal (6.189.553 euros) i del complementari (816.362), la
rehabilitació del Teatre Gaztambide suposa una inversió total de
més de 7 milions d'euros, dels quals 4,2 són aportats pel Ministeri
de l'Habitatge i la resta per l'Ajuntament de Tudela.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta el següent

ACORD

Primer. L’Ajuntament d'Inca sol·licita al Ministeri de l'Habitatge que
inclogui les obres de reforma i rehabilitació del Teatre
Principal d'Inca dins el programa de recuperació de teatres
històrics.

Segon. L'Ajuntament d'Inca insta el president de la Fundació Teatre
Principal d'Inca a fer les gestions necessàries davant el
Ministeri de l'Habitatge per tal d'aconseguir l'objectiu marcat
en el punt anterior i a informar al patronat de la Fundació i al
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Ple de la corporació municipal de qualsevol avanç en les
negociacions.

MOCIÓ

En algunes ocasions, resulta necessària la col·locació de guals
(coneguts també com a "guàrdies tombats" o "reductors
de velocitat") en algunes vies públiques per tal de
mantenir una velocitat de circulació reduïda en certs
trams de les mateixes i salvaguardar d'aquesta manera la
seguretat dels vianants, especialment allà on existeixen
passos per poder-hi creuar. És el cas de les avingudes de
Lluc, del General Luque o dels Reis Catòlics, per
exemple.

Això no obstant, alguns d'aquests guals produeixen molèsties
fins i tot quan es sobrepassen a una velocitat legal:
provoquen renous, poden fer malbé la suspensió dels
cotxes, poden provocar caigudes, etc.

El 23 de setembre del 2008, el Ministeri de Foment aprovà una
Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de
velocitat i bandes transversals d'alerta a les carreteres de
la Xarxa de Carreteres de l'Estat. Segons l'ordre
ministerial, els reductors de velocitat han de tenir
almenys un metre de rampa, quatre metres de longitud
(superfície elevada) i 10 cm d'altura com a màxim. Així
mateix, han d'estar degudament senyalitzats.
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En aquests moments, no existeix cap normativa municipal que
reguli les característiques tècniques que han de complir
la instal·lació d'aquests guals o "guàrdies tombats".

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

ACORD

L’Ajuntament d'Inca incoarà la modificació de l'ordenança
municipal de circulació per tal de regular la instal·lació de
guals o "guardes tombats" prenent com a referència la
Instrucció Tècnica del ministeri de Foment.
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