ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’INCA EN DATA 27 DE JUNY DE 2014
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PRESIDENT
Sr. Rafel Torres Gómez
REGIDORS
Sr. Felip Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sra. Catalina Coll Puigserver
Sr. Andreu Gili Vizcaíno
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sr. José Pastor Espada
Sra. Maria Payeras Crespí
Sr. David Devis Ferrer
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sra. María José Fernández Molina
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sra. Margalida Llobera Serra
Sra. María del Carmen Oses Ramos
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Andreu Caballero Romero

SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTORA ACCIDENTAL
Sra. Catalina Pons Bestard

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), a les 10 hores del dia 27 de
juny de 2014, es reuneix l’Ajuntament en
ple, en primera convocatòria, amb
convocatòria prèvia a l’efecte, per tal de
realitzar la sessió ordinària sota la
Presidència del Sr. Rafel Torres Gómez,
i amb l’assistència dels regidors Sr. Felip
Jerez Montes, Sra. Rosa Maria Tarragó
Llobera, Sra. Margalida Horrach Beltran,
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón, Sra.
Catalina Coll Puigserver, Sr. Andreu Gili
Vizcaíno, Sra. Magdalena Cantarellas
Llompart, Sr. José Pastor Espada, Sra.
Maria Payeras Crespí, Sr. David Devis
Ferrer, Sr. Francesc Xavier Ramis
Otazua, Sr. Virgili Moreno Sarrió, Sra.
María José Fernández Molina, Sra.
Antònia Maria Sabater Martorell, Sra.
Margalida Llobera Serra, Sra. María del
Carmen Oses Ramos, Sr. Àngel García
Bonafè, Sra. Maria Francisca Barceló
Truyol, Sr. Antoni Rodríguez Mir i Sr.
Andreu Caballero Romero.

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

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 30 DE MAIG
I 12 DE JUNY DE 2014
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les esmentades
actes.
Atès que cap dels presents hi té res a manifestar, acorden aprovar ambdues actes de les
sessions anteriors per unanimitat dels presents.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 431 AL 520 DE 2014
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 431 al 520 de 2014.
El Sr. Ramis destaca dos decrets que els han sorprès. Un és referent a la tramitació d’un
expedient d’infracció per una falta molt greu, consistent en venda ambulant de romaní, i
l’altra es refereix a unes factures per ajudes que s’estan donant des del departament de
Serveis Socials.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. PROPOSTA DE LA BATLIA PER RATIFICAR L’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
MANCOMUNITAT DEL RAIGUER A LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per ratificar l’adaptació dels estatuts de la
Mancomunitat del Raiguer a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, de data 23 de juny de 2014, i que transcrita
textualment diu:
“La disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local diu així:
‘Disposición transitoria undécima. Mancomunidades de municipios.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las mancomunidades de
municipios deberán de adaptar sus estatutos a lo previsto en el artículo 44 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para no incurrir en causa
de disolución.
Las competencias de las mancomunidades de municipios estarán orientadas
exclusivamente a la realización de obras y la prestación de los servicios públicos que sean
necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los
servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local.
El expediente para la disolución será iniciado y resuelto por el Órgano de Gobierno de la
Comunidad Autónoma, y en todo caso conllevará:
a) Que el personal que estuviera al servicio de la mancomunidad disuelta quedará
incorporado en las Entidades Locales que formaran parte de ella de acuerdo con lo
previsto en sus estatutos.
b) Las Entidades Locales que formaran parte de la mancomunidad disuelta quedan

subrogadas en todos sus derechos y obligaciones.’
Per part de la Mancomunitat del Raiguer, de la qual forma part aquest Ajuntament, s’ha
tramitat la corresponent adaptació dels Estatuts exigida per la llei, aprofitant també per a
l’adaptació a altra normativa i per modificar determinats preceptes que no s’ajusten a les
condicions presents de l’entitat. Aquesta modificació va ser aprovada definitivament pel Ple
de la Mancomunitat en data 20 de juny de 2014, per la qual cosa ara procedeix la
ratificació de l’adaptació per part dels plens dels ajuntaments que integren la
Mancomunitat, i que requereix la majoria absoluta dels nombre legal de membres de la
corporació.
En conseqüència se sotmeten a la consideració del Ple Municipal les següents
PROPOSTES D’ACORD:
1r. Ratificar l’adaptació dels Estatuts de la Mancomunitat, aprovada definitivament pel Ple
de la Mancomunitat a la seva sessió de dia 20 de juny de 2014, que afecta els articles 1, 3,
5, 8, 9, 10, 13, 14 i 19, que queden redactats com segueix:
Article 1.1,
‘1. Els municipis d’Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de
la Vall, Marratxí, Santa Maria del Camí i Selva es constitueixen en Mancomunitat amb
personalitat i capacitat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats, que es
regirà per allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, els presents Estatuts i la legislació que hi sigui aplicable. Els seus termes municipals
constitueixen l’àmbit territorial de l’entitat.’
Article 8
‘1. Per al desenvolupament de les funcions administratives de Secretaria, Intervenció i
Tresoreria, la Mancomunitat considerarà si el seu volum de serveis o recursos és
insuficient per al manteniment de llocs propis reservats a habilitats de caràcter nacional,
l’article 4 de l’RD 1732/1994, de 29 de juliol, preveu la possibilitat que se’n demani
exempció. En aquest cas, les funcions reservades han de ser exercides per un funcionari o
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional d’algun dels municipis que integren la
Mancomunitat o per algun dels sistemes que estableixen els articles 5 (servei d’assistència
dels consells insulars) o 31.2 (acumulació de funcions).
2. El personal al servei de la Mancomunitat estarà integrat per funcionaris, contractats en
règim administratiu, laboral fix o temporal i personal eventual, d’acord amb el que disposi la
legislació aplicable i amb la corresponent plantilla orgànica.
3. La Mancomunitat també podrà comptar amb personal adscrit dels ajuntaments
mancomunats. La seva adscripció tendrà, en tot cas, caràcter voluntari, i mantindrà la
situació de servei actiu en el municipi de procedència.
4. El personal designat sense la condició de funcionari de carrera es regirà per les normes
de dret laboral i pel Conveni col·lectiu de personal laboral propi de l’entitat.
5. La plaça de gerent de la Mancomunitat podrà esser coberta, com la resta del personal
de l’entitat, conforme al punt 2 d’aquest article. Corresponen al gerent les següents
competències:
a)
Executar i fer executar les directrius i decisions adoptades en els òrgans de govern.
b)
Adoptar les mesures adients per al correcte funcionament, contractació de personal
i de serveis que prèviament hagin estat acordats en els òrgans de govern.
c)
Desenvolupar la gestió econòmica i administrativa.

d)
Organització i coordinació de serveis i recursos humans municipals.
e)
Elaborar la memòria anual, econòmica i d’activitats de la Mancomunitat.
f)
Preparar el resum d’activitats, el pla anual d’actuacions i el pressupost, i
presentar-los als òrgans competents.
6. El gerent assistirà a les sessions del Ple, Junta de Govern Local i altres comissions amb
veu i sense vot.’
Article 9
‘La Mancomunitat, en el seu àmbit territorial, exercirà competències orientades a la
realització d’obres i prestació de serveis públics que siguin necessaris perquè els seus
municipis puguin exercir les competències o prestar els serveis bàsics enumerats als
articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Així mateix la Mancomunitat exercirà competències i prestarà els serveis públics en els
termes i finalitats previstes per la delegació de competències d’acord amb les normes
estatals i autonòmiques.’
Article 13
‘Serà d’aplicació a la Mancomunitat el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals referit
als ingressos enumerats a l’article anterior.’
Article 14
‘El Ple de la Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost conforme les disposicions
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals referit als ingressos enumerats a l’article anterior.’
Article 19
‘En dissoldre’s la Mancomunitat tornaran als ajuntaments els seus béns, en proporció a les
seves aportacions.
El personal que estigui al servei de la Mancomunitat quedarà incorporat a les entitats
locals que en formin part, en la forma en què s’aprovi en el Ple de dissolució de l’entitat, i
s’hauran de respectar tots els drets de qualsevol ordre o naturalesa que aquest tengués a
la Mancomunitat.’
Arts. 3.1; 5.1, 5.2; 10.1,10.2, allà on diu: “Comissió de Govern”, ha de dir: “Junta de
Govern Local”.
2n. Donar trasllat de l’acord a la Mancomunitat del Raiguer als efectes oportuns. Inca, 23
de juny de 2014. EL BATLE, Sign. Rafel Torres Gómez
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME. La Comissió Informativa
d’Urbanisme a la seva sessió de dia 23 de juny de 2014 va dictaminar favorablement
l’anterior proposta.
INFORME DEL SECRETARI MUNICIPAL. Vist l’expedient perquè l’Ajuntament d’Inca
ratifiqui la modifiació dels Estatuts per la Mancomunitat del Raiguer per la seva adaptació a
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, s’informa que s’ajusta a dret, si bé de conformitat amb el que disposa l’art. 94.3 g de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’art.

47.2 g de la Llei de Bases de Règim Local, per a la vàlida adopció de l’acord es requereix
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació”
Intervé el Sr. Balte, qui explica el motiu de la proposta.
Seguidament intervenen els regidors en representació de la resta de grups municipals.
El Sr. Caballero vol que quedi constància a l’acta que el seu grup diu sí a la continuïtat de
la Mancomunitat del Raiguer, però diu no a la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, i per tant el sentit del seu vot serà a favor per imperatiu legal.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor del grup
municipal del Partit Popular i MÉS per Inca, i vuit (8) abstencions dels grups municipals del
PSIB-PSOE i Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per ratificar
l’adaptació dels Estatuts de la Mancomunitat del Raiguer a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER CEDIR L’ÚS D’UN
IMMOBLE A LA FUNDACIÓ ES GARROVER
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per cedir l’ús
d’un immoble a la Fundació Es Garrover, de data 23 de juny de 2014, i que transcrit
textualment diu:
“La Fundació Es Garrover és una associació sense ànim de lucre i la seva finalitat és la
rehabilitació i reinserció social de persones amb malaltia mental a través de la inserció
laboral, en l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, centrant la seva actuació preferentment a
la comarca d’Es Raiguer, i amb la qual està absolutament implicat l’Ajuntament d’Inca.
La Fundació Es Garrover té intenció d’executar a Inca i la seva comarca el projecte
denominat ‘Servei d’estades diürnes per a persones en situació d’exclusió social amb
problemàtica afegida de salut mental’, consistent a oferir atenció durant el període diürn de
persones en situació d’exclusió social amb discapacitat per diagnòstic de malaltia mental,
amb l’objectiu d’afavorir la recuperació, el manteniment i la millora de l’autonomia personal i la
qualitat de vida d’aquestes persones, possibilitant-los la permanència en el seu entorn
habitual, fomentant la seva integració en els diferents àmbits de la vida social i oferint un
suport a la família, per a la qual cosa precisa d’un local, en el qual, a més, té prevista
l’execució d’aquelles obres i instal·lacions necessàries per adaptar-lo a les necessitats del
centre que es vol crear.
L’Ajuntament d’Inca disposa de l’espai denominat ‘Pavelló núm. 1 del Quarter General Luque’
emplaçat a l’av. General Luque, núm. 223, de 383.36 m2 que reuneix les condicions que
precisa la Fundació Es Garrover, i el qual es grafia en el plànol que s’adjunta. No obstant
això, el local precisa d’obres de reforma i adaptació a les necessitats de l’Associació, motiu
pel qual s’ha redactat el corresponent projecte bàsic i d’execució per part de l’arquitecte
Francisco Alemany i de l’aparellador Sr. Bartomeu Ramón, el qual ascendeix a la quantitat
total de 68.086,74, IVA inclòs.

En conseqüència s’eleven a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:
1r. Aprovar la cessió del ús temporal i gratuïta de l’immoble amb els termes que es reflecteix
al conveni.
2n. Aprovar el projecte d’obres i el conveni de cessió que s’adjunten al present document.
3r. Facultar el Sr. Batle per a la signatura del conveni.
A la ciutat d'Inca el dia ...... de ................ de 2014
REUNITS
D'una banda, el Sr. Rafel Torres Gómez, batle president del Magnífic Ajuntament d'Inca,
facultat per atorgar el present document mitjançant acord del Ple municipal de
data ........................................................... Assistit en aquest acte pel secretari accidental de
l’Ajuntament, Sr. Guillermo Corró Truyol.
D'una altra, la Fundació Es Garrover, amb CIF n. G57356057 i domicili social a l’av. Del
General Luque, n. 223, inscrita en el Registre de Fundacions de la CAIB amb el número
100000000240, representada en aquest acte pel seu gerent, Sr. Pere Quetglas Martorell,
amb DNI n. 43.022.325-C facultat per atorgar aquest document segons consta a l’escriptura
de poder atorgada davant el notari d’Inca Sr. Eduardo Pérez Hernández en data 21 de
setembre de 2010, número del seu protocol 656.
Reconeguda per les parts la capacitat legal necessària per atorgar el present conveni,
EXPOSEN
I. La Fundació Es Garrover és una associació sense ànim de lucre i la seva finalitat és la
rehabilitació i reinserció social de persones amb malaltia mental a través de la inserció
laboral, en l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, centrant la seva actuació preferentment a
la comarca des Raiguer.
II. La Fundació Es Garrover té intenció d’executar a Inca i la seva comarca el projecte
denominat ‘Servei d’estades diürnes per a persones en situació d’exclusió social amb
problemàtica afegida de salut mental’, consistent a oferir atenció durant el període diürn de
persones en situació d’exclusió social amb discapacitat per diagnòstic de malaltia mental,
amb l’objectiu d’afavorir la recuperació, el manteniment i la millora de l’autonomia personal i la
qualitat de vida d’aquestes persones, possibilitant-los la permanència en el seu entorn
habitual, fomentant la seva integració en els diferents àmbits de la vida social i oferint un
suport a la família, per a la qual cosa precisa d’un local, en el qual a més té prevista
l’execució d’aquelles obres i instal·lacions necessàries per adaptar-lo a les necessitats del
centre que es vol crear.
III. L’Ajuntament d’Inca valora molt positivament la labor d’aquesta entitat i a més disposa de
l’espai denominat ‘Pavelló núm. 1 del Quarter General Luque’, emplaçat a l’av. Del General
Luque, núm. 223, de 383.36 m2, que reuneix les condicions que precisa la Fundació Es
Garrover, i el qual es grafia en el plànol que s’adjunta. No obstant això, el local precisa

d’obres de reforma i adaptació a les necessitats de l’Associació, motiu pel qual s’ha redactat
el corresponent projecte bàsic i d’execució per part de l’arquitecte Francisco Alemany i de
l’aparellador Sr. Bartomeu Ramón, el qual ascendeix a la quantitat total de 68.086,74, IVA
inclòs, i que s’adjunta al present document en qualitat d’annex.
Exposat quant antecedeix les parts posades de comú acord
CONVENEN
PRIMERA. En aquest acte, l'Ajuntament d'Inca, representat pel Sr. Rafel Torres Gómez,
cedeix, de forma gratuïta, temporalment i a precari, a l’entitat Fundació Es Garrover,
representada pel Sr. Pere Quetglas Martorell, l'ús del pavelló núm. 1 del Quarter General
Luque descrit a l’expositiu tercer i grafiat en el plànol que s’adjunta en qualitat d’annex del
present document, el qual en passa a formar part integrant.
El termini de vigència de la present cessió es pacta en vint anys a comptar des del següent al
de la signatura del present document.
SEGONA. L’entitat cessionària haurà de procedir, a càrrec seu i sense cap cost per a
l’Ajuntament, a realitzar les obres i instal·lacions que es detallen en el projecte adjunt per
adaptar-lo a les necessitats del centre que es vol crear.
Per a la realització de les anteriors obres, la cessionària haurà de sol·licitar la corresponent
llicència urbanística municipal. També haurà de demanar el corresponent títol habilitant pel
desenvolupament d’activitats en el centre, redactant a càrrec seu, si fos necessari, el
corresponent projecte d’activitats, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2013,
de 26 de novembre, i introduint en el local totes les mesures i instal·lacions que fossin
necessàries.
Amb la signatura del present document queden autoritzades les obres i instal·lacions abans
descrites. Una vegada executades aquestes es prohibeix la realització de qualsevol tipus
d’obra a l’immoble, sense autorització de l’Ajuntament.
Les obres, edificacions i instal⋅lacions que realitzi la Fundació durant tota la vigència del
conveni quedaran a benefici de l’Ajuntament, sense dret a indemnització per cap concepte de
la Fundació, qualsevol quina sigui la causa de resolució del conveni.
TERCERA. Una vegada executades les obres, i durant tot el termini de vigència de la
cessió, la Fundació haurà de dur a terme i desenvolupar el projecte denominat ‘Servei
d’estades diürnes per a persones en situació d’exclusió social amb problemàtica afegida de
salut mental’ descrit a l’expositiu segon del present document i que és el motiu pel qual se
signa el present conveni.
El pavelló, del qual se cedeix l’ús en aquest document, només podrà ser destinat a executar
aquest projecte. No obstant això, podrà ser destinat a altres activitats que siguin conformes
amb la finalitat de la Fundació i hagin estat prèviament autoritzades per l'Ajuntament.
QUARTA. Durant tot el termini de vigència de la cessió la Fundació es compromet a la neteja
i conservació del local que se li cedeix, de forma que en tot moment presenti un bon estat de
manteniment, reposant els elements que es deteriorin i fent les reformes que siguin
necessàries.

Únicament seran de compte de l'Ajuntament les despeses d'electricitat i aigua.
CINQUENA. L'Ajuntament d'Inca, en aquest acte, declara conèixer i accepta el contingut dels
estatuts de la Fundació; això no obstant, qualsevol modificació dels mateixos estatuts que
pretengui la Fundació, des del dia de la signatura del present document, haurà de comptar
amb l'autorització i el vistiplau de l'Ajuntament.
SISENA. L'Ajuntament en cap cas serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar a les persones o les coses dintre del pavelló, a aquests efectes tindrà subscrita una
assegurança de responsabilitat civil per cobrir els mals a l’immoble per import de...... .
Anualment haurà d’acreditar-se el pagament de la prima de l’assegurança.
SETENA. La Fundació haurà de redactar a càrrec seu el pla d’autoprotecció a què es
refereix l’RD 393/2007, de 23 de març, en relació amb el Decret de la CAIB 8/2004 de 23
de gener. La Fundació haurà d’implementar i donar compliment a aquest pla
d’autoprotecció a la seva costa.
La Fundació haurà de complir amb totes les seves obligacions tributàries i de la seguretat
social.
VUITENA. Arribat el dia de la finalització del contracte la Fundació Es Garrover haurà de
procedir a l’entrega del pavelló en bon estat de conservació i amb totes les instal·lacions i
edificacions que s’hagin realitzat, a l’Ajuntament d’Inca i sense dret a indemnització per
aquestes, les quals hi restaran incorporades i de propietat del seu titular.
Allò anteriorment exposat s'entén sense perjudici que, arribat el dia de la finalització del
present conveni, les parts acordin una nova pròrroga o contractació.
No obstant això, dins aquest termini de vigència l’Ajuntament podrà declarar resolta la cessió
i procedir al desnonament de la Fundació quan concorri alguna de les causes de resolució
que seguidament es descriuen.
NOVENA. Aquest document quedarà resolt i sense cap efecte, i la Fundació haurà d'entregar
el pavelló a l'Ajuntament per les següents causes:
1. Quan la Fundació no realitzi aquelles obres i instal·lacions necessàries que es detallen en
el projecte adjunt per adaptar el pavelló a les necessitats del centre que es vol crear.
2. Quan la Fundació realitzi obres sense llicència urbanística i sense autorització municipal.
3. Quan la Fundació no utilitzi el pavelló per a la finalitat prevista en aquest document o sense
l’autorització de l’Ajuntament.
4. Quan la Fundació dugui a terme qualsevol activitat industrial, comercial i de lucre.
5. Quan la Fundació realitzi en el local activitats il⋅lícites o contràries a l’interès públic o a la
Constitució, a la resta de l'Ordenament Jurídic, especialment a les ordenances i reglaments
municipals, i als seus propis estatuts.
6. Quant la Fundació no es faci càrrec de les obligacions de neteja, conservació i

manteniment de l’immoble, que assumeix amb aquest document.
7. La causació de danys en el pavelló, dependències annexes, o en general a tot el recinte,
que siguin imputables a l’entitat cessionària o a persones de ella dependents.
8. Quan la Fundació modifiqui els seus estatuts sense el vistiplau de l'Ajuntament.
9. Quan la Fundació no compleixi amb les seves obligacions tributàries i de la seguretat
social ni redacti o no implementi el pla d’autoprotecció de l’immoble o no estigui al corrent en
el pagament de la prima de l’assegurança de l’edifici.
10. Quan l’Ajuntament pel compliment de les seves pròpies finalitats precisi del pavelló, o, en
qualsevol cas, quan raons d’interès públic facin aconsellable la resolució del contracte.
Quan concorri qualsevol de les causes de resolució abans pactades, l’Ajuntament acordarà la
resolució del contracte comunicant-ho a l’entitat, qui a partir d’aquesta notificació tindrà el
termini de dos mesos per procedir a l’entrega del pavelló a l’Ajuntament, sense dret a
indemnització per cap concepte. Si arribat aquest termini la cessionària no entregués a
l’Ajuntament el pavelló, aquest procedirà al desnonament de l’entitat per via administrativa o
per via judicial segons consideri.
Conformes amb el present conveni, el signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i la data assenyalats al capdamunt del document.”
Intervé la Sra. Horrach, qui llegeix el Dictamen i informa d’una sèrie d’esmenes que s’han
de introduir en el conveni.
Seguidament intervenen els regidors en representació de la resta de grups municipals.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passen a
votar les esmenes anunciades per la Sra. Horrach i que consisteixen en afegir a la condició
4ª que: “Així mateix la Fundació es farà càrrec del manteniment del complex del Quarter
General Luque, el qual en tot moment haurà de presentar un bon estat de manteniment.”
Explica que introduir aquesta obligació fa convenient modificar la clàusula 9, apartat 6,
quant a les causes de resolució, i introduir que el fet de no complir amb aquesta obligació
de manteniment pot ser causa de resolució. A la condició 6ª, a aquests efectes s’afegirà:
“La Fundació tendrà subscrita una assegurança de responsabilitat civil, una assegurança
per valor de l’immoble de 300.000 € i una assegurança de responsabilitat civil per l’activitat
de 300.000 €.”
Seguidament es passen a votar les esmenes introduïdes en el conveni i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar el Dictamen esmenat de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen esmenat de la Comissió
Informativa d’Urbanisme per cedir l’ús d’un immoble a la Fundació Es Garrover.

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER DESESTIMAR LA
PETICIÓ DE SUSPENSIÓ DE L’ACORD PLENARI DE RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ
DEL CONTRACTE DE GESTIÓ D’AIGUA POTABLE
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per desestimar
la petició de suspensió de l’acord plenari de renúncia a la celebració del contracte de
gestió d’aigua potable, de data 28 de maig de 2014, i que transcrit textualment diu:
“INFORME JURÍDIC que emet el secretari de la corporació envers la petició de suspensió
de l’acord plenari de renúncia a la celebració del contracte de concessió de la gestió del
Servei Públic de Subministrament d’Aigua Potable, Sanejament i Pluvials.
En data 28 de febrer de 2014 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar renunciar a la
celebració del contracte esmentat. En data 2 d’abril de 2014, registre d’entrada núm.
3.268, l’empresa Gestió d’Aigües d’Inca presenta recurs de reposició i demana la
suspensió de l’acord de data 28 de febrer de 2014. En data 25 d’abril de 2014 el Ple va
acordar desestimar el recurs de reposició. En data 23 de maig de 2014, l’empresa Gestió
d’Aigües d’Inca, registre d’entrada núm. 5.242, al·lega que junt amb el recurs de reposició
interposat havia demanat la suspensió de l’acord de renúncia i que han passat 30 dies des
que la petició va tenir entrada sense que s’hagi dictat resolució expressa, per la qual cosa,
de conformitat amb el que disposa l’art. 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’ha
d’entendre suspès aquest acord.
L’art. 111 de la LRJPAC disposa que la interposició de recursos (s’entén administratius) no
suspèn l’execució de l’acte impugnat, però que, si es demana la suspensió i no es resol
sobre ella en el termini de trenta dies, s’entén suspesa l’execució de l’acte. Ara bé, aquesta
suspensió és en via administrativa, de forma que quan és resolt el recurs s’ha de plantejar
la suspensió en via contenciosa. Jesús González Pérez en els comentaris a la Llei diu: ‘Si
se acuerda la suspensión de la ejecución, la misma producirá efectos durante el tiempo
que se tramita el recurso. Por tanto, una vez resuelto, si la resolución es desestimatoria,
desaparece el obstáculo que se oponía a la ejecución, que podrá llevarse a cabo, a menos
que, interpuesto un nuevo recurso contra el acto o incoado el correspondiente proceso
administrativo, se acuerde la suspensión en la vía procedente.’
En aquest cas el recurs de reposició es va interposar en data 2 d’abril de 2014 i en data 25
d’abril de 2014 el Ple va acordar la desestimació del recurs, per la qual cosa no va
transcórrer el termini de trenta dies i, en qualsevol cas, una vegada desestimat el recurs
administratiu cal plantejar la suspensió en via contenciosa, perquè l’acte administratiu és
executiu.
Ara bé, és cert que hi ha altres autors, per exemple Vicente Escuïn Palop, que en
interpretació de l’art. 111 del LRJPAC discuteixen aquestes conseqüències de la
desestimació del recurs, i entenen que la desestimació del recurs no afecta la suspensió,
de forma que si s’ha produït la suspensió s’ha de mantenir, almanco, durant el termini en
què es pot optar a la interposició de recurs contenciós administratiu, i si aquest s’interposa
amb petició de suspensió, s’ha d’estendre al moment en què l’òrgan jurisdiccional decideixi
sobre ella.
De totes formes en el nostre cas aquesta discussió és intranscendent perquè segons l’art.
43, segon paràgraf, el silenci administratiu tindrà efectes desestimatoris quan l’estimació
de la petició transferís al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al

servei públic. La suspensió de la renúncia del contracte de gestió del Servei d’Aigua
donaria lloc que l’Ajuntament no podria contractar ni cap actuació ni cap inversió de les
previstes en el contracte a càrrec del contractista i que afecten el seu estudi econòmic,
quan no les pogués prestar per ell mateix, la qual cosa suposaria no sols l’absoluta
impossibilitat de realitzar inversions urgents que pot precisar el servei, sinó, i el més
important, la impossibilitat de prestar determinades tasques de manteniment (com per
exemple l’analítica de l’aigua, entre moltes altres).
Per tant el silenci administratiu no és el positiu previst a l’art. 111, sinó el negatiu de l’art.
43, per quant la suspensió suposaria transferir facultats al recurrent sobre el servei públic,
amb la mesura que impossibilitaria la contractació de determinades prestacions que
requereix el servei quant que l’Ajuntament, mantenint la seva titularitat i gestió directa, no
té capacitat per prestar-les directament, la qual cosa conduiria en poc temps a la
interrupció d’un servei públic, essencial i imprescindible per a la vida humana. Sobre la
preeminència del silenci negatiu de l’art. 43 sobre el positiu de l’art. 111 és interessant la
Sentència del TSJ de Múrcia n. 537/2005 de 30 de juny.
Així, no hi ha lloc a cap suspensió, l’acte administratiu de renúncia és executiu i
l’Ajuntament pot adoptar les decisions que cregui oportunes sobre el Servei sempre que no
promogui una nova licitació sobre el mateix objecte del contracte al qual va renunciar (art.
155 del TRLCAP), tot això sense perjudici d’una eventual suspensió en via contenciosa i
sense perjudici que davant una eventual sentència favorable als interessos de Gestió
d’Aigües d’Inca SLU l’Ajuntament hagués d’indemnitzar, talment com es va explicar en el
nostre anterior informe aprovat pel Ple en data 25 d’abril de 2014. Inca, 28 de maig de
2014. EL SECRETARI ACTAL, Sign. Guillermo Corró Truyol
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME. Vist l’anterior informe del
secretari municipal, la Comissió Informativa d’Urbanisme, a la seva sessió de dia 16 de
juny de 2014, va acordar elevar a la consideració del Ple del Ajuntament les següents
propostes d’acord:
1r. Desestimar pels motius exposats a l’informe jurídic la suspensió de l’acord plenari de
renúncia a la celebració del contracte de concessió de la gestió del Servei Públic de
Subministrament d’Aigua Potable, Sanejament i Pluvials.
2n. Declarar que no s’ha produït el silenci administratiu positiu sobre la suspensió i, en
conseqüència, desestimar la petició de certificat acreditatiu de la suspensió, pels motius
exposats a l’informe de referència.
3r. Notificar aquests acords a l’empresa reclamant.”
Intervé el Sr. Jerez, ponent de la Moció, i seguidament els regidors en representació de la
resta de grups municipals.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per desestimar la petició de suspensió de l’acord plenari de renúncia a la
celebració del contracte de gestió d’aigua potable.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER DESESTIMAR LA
PETICIÓ DE SUSPENSIÓ DE LA QUANTITAT A ABONAR PER L’ARQUITECTE A LES
DEFICIÈNCIES DE LA PLAÇA DE MALLORCA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per desestimar
la petició de suspensió de la quantitat a abonar per l’arquitecte a les deficiències de la
plaça de Mallorca, de data 16 de juny de 2014, i que transcrit textualment diu:
“INFORME JURÍDIC que emet el secretari accidental de l’Ajuntament envers la petició de
suspensió del cobrament de la responsabilitat de l’arquitecte de la plaça de Mallorca
El Sr. Pedro Morell Pou en representació del Sr. Juan Gabriel Valls Palmer, arquitecte de la
plaça de Mallorca, i de l’entitat Asemas Mutua de Seguros y Reaseguros SA, demana la
suspensió del cobrament de la quantitat de 169.977,03.- euros, import de la responsabilitat
de l’arquitecte declarada pel Ple municipal a les deficiències de la plaça de Mallorca.
Cal fer esment que aquesta resolució ha estat objecte de recurs contenciós i que no consta
que a l’esmentat recurs s’hagi sol·licitat la mesura cautelar de suspensió.
Tampoc s’al·lega pel recurrent cap circumstància que, per sobre l’interès general
d’executar els actes administratius, justifiqui la suspensió. Únicament es fa referència
genèrica a un suposat perjudici econòmic que no acredita ni concreta.
En conseqüència hi ha els següents impediments per accedir a la petició de suspensió:
1. L’acte administratiu ha esgotat la via administrativa i en el procediment contenciós no
s’ha demanat la suspensió, per la qual cosa de conformitat amb l’art. 111 de l’LRJPAC
l’acte administratiu és executiu.
2. No s’ha aportat cap prova sobre la situació econòmica del Sr. Valls, per la qual cosa no
és possible una ponderació raonada dels interessos en joc, talment com exigeix l’esmentat
precepte legal per accedir a la suspensió.
Vistes les anteriors consideracions, el funcionari que subscriu emet informe jurídic
favorable que per part del Ple municipal s’adoptin els següents acords:
1r. Desestimar la petició de suspensió del cobrament de la quantitat de 169.977,03 euros
que ha d’abonar l’arquitecte Sr. Valls, per les deficiències en l’execució del projecte de la
plaça de Mallorca a ell imputables segons l’acord plenari de dia 27 de març de 2013.
2n. Comunicar aquest acord als interessats. Inca, 10 de juny de 2014. EL SECRETARI,
Sign. Guillermo Corró Truyol
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME. Vist l’anterior informe, la
Comissió Informativa a la seva sessió celebrada el dia 16 va acordar elevar a la
consideració del Ple l’aprovació dels acords que s’hi proposen.”
La Sra. Fernández s’absenta de la Sala de Plens.

Intervé el Sr. Jerez, ponent de la Moció, i seguidament els regidors en representació de la
resta de grups municipals. També intervé el Sr. Secretari a petició del Sr. Batle per aclarir
el tema del compliment de la sentència judicial.
Una vegada finalitzats els parlaments de tots els portaveus municipals, es passa a votar el
Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i n’esdevé el següent resultat: quinze
(15) vots a favor dels grup municipals del Partit Popular, Independents d'Inca i MÉS per
Inca i cinc (5) abstencions del grup municipal del PSIB-PSOE.
El Sr. Ramis explica el sentit del seu vot. El grup municipal del PSIB-PSOE no està en
contra del Dictamen que s’ha aprovat, sinó de l’acord que es va prendre de no dur a terme
accions contra tots els que varen ser responsables d’aquesta actuació.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per desestimar la petició de suspensió de la quantitat a abonar per
l’arquitecte a les deficiències de la plaça de Mallorca.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA REFERENT A LA
CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DIJOUS BO 2014
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura referent a la
convocatòria dels premis Dijous Bo 2014, de data 19 de juny de 2014, i que transcrit
textualment diu:
“La Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, reunida en sessió ordinària de
data de 18 de juny de 2014, informà favorablement la següent proposta de bases
reguladores de la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2014, que eleva a la consideració
del Ple de l’Ajuntament d’Inca:
1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2014, del
següent contingut textual:
‘BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DIJOUS BO 2014
L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2014 amb la finalitat
d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de
qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva contribució a la
salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el
civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.
Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca els Premis Dijous Bo 2014,
d’acord amb les bases següents:
1. SECCIONS
Els Premis Dijous Bo podran concedir-se en les seccions següents:
a) Premi Dijous Bo de la Comunicació:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat que, des del camp del periodisme i la comunicació, hagin realitzat
una aportació important en la defensa de la informació i del pluralisme com a eines per
ajudar a enriquir la societat inquera.

b) Premi Dijous Bo d'Acció cívica i social:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, la iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una millor
convivència o major benestar dels homes i dones de la ciutat d’Inca.
c) Premi Dijous Bo d'Economia:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un projecte
empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i prosperitat de la nostra ciutat.
d) Premi Dijous Bo de l’Esport:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant en el món de l’esport
tant en l’àmbit competitiu com per l’aportació feta en la promoció de l’esport de la ciutat
d’Inca en qualsevol modalitat.
e) Premi Dijous Bo de les Arts, les Ciències i la Cultura:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, que des dels camps de les lletres, les arts, les ciències socials, la
filosofia, la investigació científica i acadèmica, i altres disciplines humanístiques hagin
aportat els seus coneixements i, en general la seva obra, en benefici de la societat inquera.
f) Premi d'Honor Dijous Bo:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant, per la seva aportació
al progrés de la ciutat d’Inca.
Únicament es lliurarà un premi de cadascuna de les seccions convocades. Aquests premis
no es podran concedir a títol pòstum.
2. BENEFICIARIS
Podran ser beneficiàries dels Premis que es regulen en aquest reglament les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els
requisits que en cada cas exigeixin les bases de la convocatòria dels Premis Dijous Bo.
Les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.
3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Les propostes de candidatures hauran de presentar-se mitjançant instància acompanyada
de la documentació següent:
- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.
- Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats, quan
aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient, a
efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.
4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES
El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 30 de setembre de 2014. Les propostes

s’han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi
seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la
data d’emissió no és posterior a dia 30 de setembre de 2014.
5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES
La Comissió Informativa de Cultura és l’encarregada de resoldre les propostes de
candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria.
Un cop escoltat el suggeriment del Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de
l’Ajuntament d’Inca, la Comissió Informativa de Cultura realitzarà les propostes de
concessió dels Premis Dijous Bo especificats en el punt 1 de la convocatòria, les quals
elevarà a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.
Per a la seva concessió, els Premis Dijous Bo requeriran acord plenari de la corporació
municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple.
La concessió dels Premis Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous
Bo i els premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar deserta/es aquelles categories en què consideri que les
propostes presentades no són adients.
La Comissió Informativa de Cultura resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin
aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.
6. CONTINGUT DELS PREMIS
Els Premis Dijous Bo no tendran dotació econòmica i consistiran en una peça artística
acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.
7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES
La participació a la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2014 suposa la total acceptació
d’aquestes bases.’
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. Inca, 19 de juny
de 2014. La presidenta de la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, Maria
Payeras Crespí.
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.”
Intervé la Sra. Payeras, ponent de la Moció.
Seguidament intervenen els regidors en representació de la resta de grups municipals.
La Sra. Fernández s’incorpora a la Sala de Plens.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i n’esdevé el següent resultat:
onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, sis (6) vots en contra del grup

municipal del PSIB-PSOE i quatre (4) abstencions dels grups municipals dels
Independents d'Inca i MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Cultura referent a la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2014.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE SOBRE AJUDES A L’ADQUISICIÓ
DE LLIBRES DE TEXT
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren el Moció del grup municipal del PSIB-PSOE sobre ajudes a
l’adquisició de llibres de text, de data 24 de juny de 2014, i que transcrita textualment diu:
“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert a l’art.
97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent PROPOSICIÓ SOBRE AJUDES PER A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT.
Atès que la Constitució espanyola de 1978, en el seu article 27-4, estableix literalment:
‘L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït’, i la Llei orgànica d’ordenació general del
sistema educatiu (LOGSE) en el seu article 5 disposa que ‘l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria constitueixen l’ensenyament bàsic’.
Entenem que ningú no pot ser privat d’accedir al sistema educatiu per motius econòmics,
els ajuts als estudis han de ser capaços de donar resposta a les demandes immediates de
la societat i actualment una de les demandes més reclamada va encaminada a la gratuïtat
dels llibres de text.
Creiem que hem d’avançar cap a la consecució d’aquest objectiu específic de la gratuïtat
dels llibres de text, encara que sigui de forma gradual, començant per les famílies amb
menys recursos.
La gratuïtat de l’ensenyament escolar obligatori a tots els nins i nines té com a objectiu la
igualtat d’oportunitats, és necessària una legislació que faci possible la gratuïtat dels llibres
de text a l’ensenyament bàsic i obligatori.
Durant anys la societat en general i la comunitat educativa en particular han reclamat que
la gratuïtat de l’educació es fes extensiva als llibres de text, per ser el recurs didàctic més
utilitzat en les escoles i eina fonamental per a l’aprenentatge.
El grup municipal socialista ve reclamant des de fa temps, mitjançat diverses mocions la
gratuïtat dels llibres de text o a la seva reutilització com a mesura d’estalvi, sense arribar
mai a la seva aprovació.
Sabem i és evident l’elevat cost que suporten les famílies a l’hora d’adquirir els llibres de
text per als seus fills/filles, i estam convençuts que l’Administració municipal sense tenir
competències, per raons de proximitat, ha d’assumir un ‘plus’ pel que fa a nivell de
compromís i responsabilitat social.

L’Ajuntament d’Inca no ha contemplat mai cap partida del pressupost a ajudes de llibres,
encara que no en cobreixi el cost total, sigui una aproximació a l’objectiu assenyalat (en els
pressupost passat va quedar part de la partida de Serveis Socials sense utilitzar, que millor
que aquesta finalitat per utilitzar-la).
Per tant, i vist que la gratuïtat dels llibres suposaria un veritable avantatge per a les
famílies d’Inca, fet que d’altra banda ve reconegut a la Constitució i al nostre Estatut
d’autonomia, i sabent que la totalitat del cost seria impossible per qüestions de pressupost,
seria necessari crear ajudes o beques municipals per a aquest propòsit.
Per tot allò esposat, demanem:
1. L'Ajuntament d’Inca es reafirma en el suport de l’escola pública i de qualitat, que ha de
ser gratuïta, tal com proclama la Constitució, la qual cosa comporta la gratuïtat dels llibres
de text.
2. L'Ajuntament d’Inca habilitarà una partida per garantir l’atorgament d’ajudes o beques
com fan altres ajuntaments, per a llibres de text.
3. L’Ajuntament d’Inca crearà un programa o pla per poder complementar les beques
atorgades per altres administracions per a aquelles famílies resident a Inca amb més
dificultats econòmiques.”
Intervé la Sra. Llobera, ponent de la Moció, i seguidament els regidors en representació de
la resta de grups municipals.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar la moció del grup municipal PSIB-PSOE i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21)
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del
PSIB-PSOE sobre ajudes a l’adquisició de llibres de text.
9. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE i MÉS PER INCA
PER GARANTIR EL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR O SOCIAL I PER COORDINAR
UN PLA DE SUPORT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL
Abans de procedir a tractar aquest punt, el Sr. Secretari comunica que s’ha produït un error
material. No es tracta d’una moció del grup municipal de MÉS per Inca, sinó d’una moció
conjunta dels grups municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca.
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca per
garantir el servei de menjador escolar o social i per coordinar un pla de suport a
l’alimentació infantil, de data 24 de juny de 2014, i que transcrita textualment diu:
“ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE I MÉS PER INCA PRESENTEN PER A LA
SEVA CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:

Els grups municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca a l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de
l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial
decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3 i del Reglament orgànic de
l’Ajuntament d’Inca, formula la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest mes de juny, el Govern de l’Estat ha destinat una partida de 17 milions d’euros a
les comunitats autònomes per portar a terme projectes per pal·liar la pobresa infantil,
destinant mes de 800.00 euros a les Illes Balears; Palma si ha adherit amb una partida de
300.000 euros, obrint 36 menjadors de les escoles aquest estiu.
Fins i tot la Defensora del Poble ha mostrat la seva preocupació aquests dies i ha demanat
que els menjadors escolars no tanquin a l’estiu per poder continuar atenent als menors
més vulnerables, que durant les vacances escolars poden veure agreujada la seva
situació.
El dèficit alimentari afecta el desenvolupament dels menor i augmenta el risc de patir
malalties i infeccions, però també té conseqüències en el desenvolupament potencial dels
infants i provoca desigualtats que, irremeiablement, continuaran en el seu futur com a
persones adultes.
El serveis de menjadors escolars han permès pal·liar en certa mesura aquesta dura realitat
durant el curs escolar, però aquesta realitat pot quedar desatesa a partir del moment en
que els centres escolars, i també els menjadors, han tancat les seves portes un cop acabat
el curs.
Tant els claustres escolars com les AMIPA són vehicles idonis per a la detecció de casos
no atesos. Per aquest motiu cal que l'Ajuntament els tengui en compte com a possible eina
de detecció i col·laboració ja que en molts casos són les AMIPA les que gestionen les
escoles d'estiu.
A pesar que sabem que moltes famílies són ateses des dels Serveis Socials, o bé estan
cobertes per les escoletes d’estiu, creiem imprescindible vetllar perquè els nostres menors
tenguin una alimentació correcta i que ha de ser una prioritat des d’aquest Ajuntament,
posant tots els mitjans necessaris.
Per tot l’ exposat,
El Ple de l’Ajuntament d'Inca ACORDA:
1.- L’Ajuntament d’Inca garantirà el servei de menjador escolar o social a totes les
persones o famílies amb necessitats.
2.- L'Ajuntament d'Inca coordinarà un Pla de suport a l’Alimentació infantil a Inca entre les
Conselleries d’Educació, Cultura, la d’Afers Socials, el Consell Insular i l’Ajuntament.

3.- L'Ajuntament d'Inca reclama l'agilització de les convocatòries de beques de menjador
perquè el seu pagament es faci dins el curs escolar i demana que es cobreixen els mesos
d’estiu.”
Intervé la Sra. Sabater, ponent de la Moció, qui la llegeix. Seguidament intervenen els
regidors en representació de la resta de grups municipals.
El Sr. Batle s’absenta de la Sala de Plens i passa a presidir la sessió el Sr. Jerez.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar la Moció conjunta del grup municipal PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20)
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció conjunta del grup municipal
PSIB-PSOE i MÉS per Inca per garantir el servei de menjador escolar o social i per
coordinar un pla de suport a l’alimentació infantil.
10. MOCIONS URGENTS
A. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE I MÉS PER INCA
RELATIVA A CLÀUSULES SOCIALS I CRITERIS ÈTICS EN LA CONTRACTACIÓ
PÚBLICA
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció conjunta dels grup municipals del PSIB-PSOE i MÉS per
Inca relativa a clàusules socials i criteris ètics en la contractació pública, de data 24 de
maig de 2014, i que transcrita textualment diu:
“Les administracions públiques tenen una gran importància com a agent econòmic que
compra i contracta serveis. En aquest sentit, esdevé necessari que les administracions
públiques siguin exemplars i incorporin criteris ètics i clàusules socials en els processos de
compra i de contractació pública.
A través de la contractació pública responsable, les administracions públiques no es limiten
a executar obres, prestar serveis o adquirir béns sinó que integren la finalitat social de
forma transversal en el marc de les seves intervencions. Els efectes de les clàusules
socials i ambientals no s’exhaureixen en el simple fet que una empresa adjudicatària d’un
contracte l’executi amb criteris socials i ambientals, sinó que són capaços de generar un
efecte d’ona expansiva, fomentant pràctiques responsables i que generin major justícia
social i ambiental.
Recentment, l'Ajuntament d'Inca ha contractat una empresa per dur a terme el servei de
socorrisme de les piscines del Poliesportiu Mateu Canyelles que va poder presentar una
millor oferta econòmica pel fet de no acollir-se al conveni laboral del sector, la qual cosa
implicava que el salari dels treballadors era un 18 % inferior a allò establerts al conveni i
una jornada laboral setmanal de 40 hores, en comptes de les 36 estipulades per conveni.
Per tot això, el Ple adopta els següents:

ACORDS
1) L'Ajuntament d'Inca es compromet a incloure clàusules socials als seus plecs de
licitacions, entre les quals inclourà l'obligatorietat de l'empresa contractista de respectar el
conveni laboral del sector. En cas de tenir conveni d'empresa propi, aquest només podrà
millorar les condicions laboral dels seus treballadors respecte del conveni del sector.
2) L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a modificar la Llei de contractes de les
administracions públiques per tal d'impedir que aquelles empreses despenjades del seu
conveni sectorial puguin accedir a contractes públics.”
Intervé el sr. Caballero, ponent de la Moció, qui introdueix una esmena en el segon punt
d’acord, de manera que la seva redacció quedaria de la següent manera: “L'Ajuntament
d'Inca insta el Govern de l'Estat a modificar la Llei de contractes de les administracions
públiques per tal que les empreses despenjades del seu conveni sectorial per poder
accedir a contractes públics hagin de complir amb les condicions mínimes del conveni
col·lectiu del sector.” S’han de poder presentar, però han de complir amb el conveni
col·lectiu del sector.
El Sr. Moreno, també ponent de la Moció, ratifica tot allò dit pel Sr. Caballero.
El Sr. Balte s’incorpora a la sessió plenària i passa a presidir-la.
Arran de la intervenció del Sr. García, el Sr. Caballero demana que consti en acta que ni el
grup municipal PSIB-PSOE ni el grup municipal de MÉS per Inca han presentat cap
proposta per incomplir la legalitat, sinó que pretenen complir-la en aquest sentit, així com
tampoc no han dit d’obligar una empresa a complir un conveni col·lectiu, sinó que allò que
no poden fer és no complir amb els drets laborals dels treballadors, i així ho recull el primer
punt d’acord. Quant al segon punt, indica que seguint el criteri del secretari de l’Ajuntament
l’han esmenat per adaptar-lo a la legalitat, però, no obstant això, el que es proposava era
instar el Govern de l’Estat i, per tant, ja seran ells qui decidiran si ho consideren convenient
o no. Insisteix que, pel que fa al primer punt d’acord i vist que la pròpia llei ho recull, no pot
consentir que es digui que no s’ajusta a la legalitat, sinó tot al contrari, és un compliment
de la legalitat.
El Sr. García proposa que es faci una esmena consistent que s’apliqui a totes les
contractacions i no només a aquelles que es duguin a terme mitjançant un plec de
condicions.
El Sr. Caballero demana que consti en acta que dins la seva proposta no obliguen a ningú
a complir cap conveni laboral.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar l’esmena introduïda al segon punt d’acord i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Seguidament es passa a votar l’esmena proposada pel grup municipal dels Independents i
que consistirà a introduir un tercer punt d’acord amb la següent redacció: “A totes les
contractacions que realitzi l’Ajuntament s’exigirà que les empreses respectin les condicions
mínimes del conveni laboral del sector”, i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció conjunta dels grup municipals
del PSIB-PSOE i MÉS per Inca relativa a clàusules socials i criteris ètics en la contractació
pública.
11. PRECS I PREGUNTES
A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE
El Sr. Ramis formula les següents preguntes:
1. Demana que l’equip de govern faci un valoració de les contínues retallades que ha
sofert l’Hospital durant aquesta legislatura i si tenen coneixement de notícies de l'anunciat
Pla d'Ordenació de Recursos Humans per ampliar la cobertura en cas d'urgències
pediàtriques.
El Sr. Gili contesta que no s’ha duit a terme cap modificació, que dia es va fer una
proposta d’unificació del Servei de Pediatria de l’Hospital de Son Espases i de l’Hospital
d’Inca, que suposa que es durà a la Mesa Sectorial el mes que ve. Respecte a
l’assistència sanitària pediàtrica, explica que s'ha reforçat els cap de setmanes amb dos
pediatres les 24 hores, i de dilluns a divendres hi ha dos pediatres fins a les 10 del vespre
i després en queda 1. Conclou que l’assistència pediàtrica a Inca queda garantida.
El Sr. Batle explica que no ho pot confirmar, però que en principi pareixia que el fet
d’unificar el Servei de Pediatria en l’Hospital de Son Espases feia que es reforçàs més el
de l’Hospital d’Inca; no obstant això, en té la seva reserva, perquè després això s’ha de
veure a la pràctica si efectivament ha millorat o empitjorat.
El Sr. Ramis suposa que ja ha transmès la preocupació que tenen els ciutadans d’Inca
quant a allò que està passant a l’Hospital.
El Sr. Batle assenteix.
2. Comenta que dies passats es va publicar el fet d’uns actes vandàlics a la zona de Reis
Catòlics que varen suposar el tall de l’enllumenat públic. Demana si l’Ajuntament ha
investigat qui n’han estat els autors i si han pensat quines mesures es podrien adoptar per
evitar aquestes actuacions.
El Sr. Jerez respon que ho han notificat, com sempre es fa quan se sostreu cablejat, a la
Policia i a la Guàrdia Civil. Quant a les mesures, informa que la Policia està alerta, però
que allò que és inviable és tenir un policia les 24 hores policies a les places; ara bé, si
continuen els actes vandàlics a llocs tan puntuals, comenta que no hi haurà més remei que
demanar a Interior que s’hi col·loquin càmeres.
El Sr. Batle comenta que, respecte als passats robatoris que es varen produir a final d’any
de coure a la zona de So na Monda, la zona de Felip II i a la zona del Cós, la Guàrdia Civil
va detenir als autors i va recuperar molt de material.

3. Indica que fa un any va sortir en premsa que el Sr. Batlle tenia previst per a aquest any
2014 una rebaixa d'imposts als inquers, sobre la contribució, l'impost de vehicles i l'IAE. A
dia d'avui no tenen coneixement que s’hagi aprovat dita rebaixa. Demana si han canviat
d'opinió o si considera que no és necessari.
El Sr. Aguilar respon que no han canviat d’opinió i que fins i tot l’IBI d’enguany ha minvat
del 0,52 a 0,50. Informa que la rebaixa es veurà en els rebuts d’enguany i que els altres
imposts s’han congelat; ara estan estudiant noves rebaixes en vistes a l’any 2015.
El Sr. Batle exposa que la contribució de 2014 ha davallat en dos punts. Explica que s’ha
de complir un pla d’ajust i que a vegades es vol abaixar un impost, però les noves lleis
obliguen a apujar-lo. En aquest cas, els ha permès abaixar l’IBI, que és el límit legal que
avui els permet, ja que abans podien abaixar a 0,35, però ara amb la nova llei només es
pot abaixar fins a 0,50. Comenta que això suposarà uns 400.000 € que l’Ajuntament
deixarà de recaptar.
4. Fa referència a les ajudes per als nous emprenedors; l'any 2013 només es va emprar
un 50 % de la partida que s’havia previst. Demana com estan funcionant aquestes ajudes
per a l’any 2014.
La Sra. Payeras respon que duen 10 contractacions per diferents empreses i 6 autònoms.
Així mateix, explica que des del pressupost duen donat un 23 %.
5. comenta que tenen coneixement de l’estat actual en què es troba la zona verda de
davant Joan XVIII, una pista tancada de futbet i ara amb unes herbes d’un metre. Demana
a qui correspon la neteja d’aquesta zona i si l’Ajuntament té pensat procedir a dur-la a
terme.
El Sr. Jerez fa autocrítica i explica que la zona va quedar un poc abandonada després de
la retirada de la pista, respon que actuaran els propers dies.
6. En relació amb la darrera reunió de veïnats de la plaça del Blanquer, demana quin és el
següent pas quant a l’obra i si pensen fer una consulta popular per escoltar els veïnats de
la barriada.
El Sr. Jerez respon que el dimecres a les 8 hores hi ha una reunió que ells convocaran
amb els veïnats.
El Sr. Ramis comenta que a la passada reunió els varen dir que no volien l’assistència de
polítics, però es varen sorprendre després quan varen poder veure que sí hi havia
l’assistència de membres de l’equip de govern.
El Sr. Jerez respon que la seva sorpresa va ser la mateixa que va tenir l’equip de govern,
perquè a les 14 hores en el despatx de Batlia la persona que va convocar la reunió els va
informar que no hi havien d’anar polítics, però després es varen assabentar que sí hi
havia polítics i premsa convidats de feia dies, i ells s’hi varen presentar a les 20 hores,
quan la reunió ja havia començat a les 19.30.
El Sr. Ramis respon que ells no varen rebre les convidades.

El Sr. Jerez respon que per això l’està informant de la reunió que ells convocaran per a
dimecres a les 8, a la qual assistirà el regidor d’Urbanisme i el tècnic redactor del projecte.
Exposa que, si la majoria dels veïnats consideren que aquesta plaça no s’ha de tancar, els
faran cas.
La Sra. Oses formula les següents preguntes:
7. Comenta que l'estat dels contenidors de fems en algunes zones és lamentable,
sobretot per la falta de neteja i les males olors que desprenen. Demana quantes vegades
realitza la neteja dels referits contenidors el camió habilitat a l’efecte .
El Sr. Jerez respon que són dos pics cada mes a l’estiu i un mes a l’hivern. Comenta que
la problemàtica que es troben d’això és pel poc respecte que hi ha cap a l’horari que hi ha
marcat. Creu que, si la gent deixàs els fems dins l’horari que hi ha establert, no hi hauria
aquesta problemàtica, considera que hi ha una falta de conscienciació respecte a aquesta
situació, que es veu més agreujada a l’estiu pel tema de la calor.
El Sr. Oses opina que és una part, però també creu que, si quan el camió recull els
residus hi ha líquids, els líquids queden allà.
El Sr. Jerez respon que en alguna ocasió haurà coincidit com ell mateix amb un camió que
està fent la recollida i haurà pogut veure que quan el camió trabuca el contenidor ho
trabuca tot.
La Sra. Oses demana de qui depèn aquesta neteja.
El Sr. Batle contesta que depèn de l’empresa concessionària.
8. Demana quins són els criteris que se segueixen per autoritzar realitzar un còctel o
aperitiu al Claustre de Sant Domingo després d’unes noces.
El Sr. Balte respon que cap, que les noces estan reglamentades, hi ha unes taxes; reitera
que no hi ha autoritzacions per fer còctels.
Demana si qualsevol ciutadà d’Inca pot gaudir d’aquesta possibilitat.
El Sr. Balte respon que no perquè no està autoritzat.
La Sra. Oses respon que se n’han fet.
El Sr. Balte diu que sí i que per part de regidors de diferents partits que han celebrat
noces.
La Sra. Oses respon que de noces sí, però de còctels no.
El Sr. Batle insisteix que sí, que després d’unes noces s’han fet còctels o aperitius.
La Sra. Oses en dubta.
El Sr. Batle n’està ben segur, i per això ho diu.

Demana si es paga la mateixa taxa o si hi ha un sobrecost.
El Sr. Batle repeteix que no hi ha autorització per a la referida qüestió.
9. Recorda que a la Comissió d'Urbanisme de dilluns 16 de juny els varen informar que no
tenien previst fer cap actuació amb l'edifici annex a la Residència Miquel Mir, antic
habitatge d’una regidora; s’argumentà que actualment està ocupat per associacions. En
aquest sentit els agradaria saber quines són les associacions que hi ha a hores d’ara i si
han analitzat convenientment l’espai per determinar si és un espai adient per a això, o
quantes associacions o entitats més es podrien ubicar a l'edifici.
El Sr. Balte respon que, si li varen contestar que no es volia fer cap actuació a l’edifici
annex a la Residència perquè hi havia les associacions, li varen respondre malament,
perquè si no es duen a terme actuacions és perquè no s’està incorporant la reforma a
l’edifici. Recorda que el va comprar l’Ajuntament per poder efectuar una rehabilitació
integral de la Residència, s’hi ha d’annexionar. Mentre no es fa això, comenta que el tenen
cedit a associacions, actualment a la Cofradía del Santo Entierro i a l’Associació de
Veïnats de Sant Francesc. Repeteix que a l’edifici hi ha uns baixos on hi ha el Santo
Entierro, un buc al primer pis que no es pot utilitzar per ningú i un altre pis que l’empra
l’Associació de Veïnats de Sant Francesc; no hi ha cabuda per a més associacions. El que
ell reitera com a batle és que, si no es du a terme la reforma de la Residència, no és
perquè hi hagi associacions, sinó per la situació actual i per temes de pressupost.
Comenta que, quan hi torni a haver alguna convocatòria, ja que totes les reformes que
s’han fet a la Residència han estat perquè s’han acollit a plans de reforma i a plans de
rehabilitació, ho faran, i l’Ajuntament hi haurà de posar una part mínima. De fet, a les
inversions municipals hi ha una part de rehabilitació de la Residència actual, entenen que
és positiu que l’Ajuntament tengui aquesta edificació, però consideren que actualment ha
quedat aparcada de cara al futur.
La Sra. Fernández formula les següents preguntes:
10. Demana si els poden informar si finalment es durà a terme la competició Premi Ciutat
d'Inca de natació i quins han estat els problemes que han sorgit.
La Sra. Coll respon que han estat parlant amb Son Hugo per si els deixaven o llogaven
uns pilons. Explica que les piscines cobertes estaran tancades i, com que no tenen pilons,
han fet les gestions amb Son Hugo. En principi no creu que hi hagi problemes a
aconseguir-ho i es farà.
La Sra. Fernández respon que està contenta per la resposta, però que des del club de
natació li han dit que no es farà.
El Sr. Batle respon que no es farà a la piscina coberta, que era la primera petició, però
que a les descobertes sí es pot fer, per la qual cosa han realitzat les gestions amb Son
Hugo. Una altra cosa és que des del club hagin decidit no esperar al resultat de les
gestions.
La Sra. Fernández creu que tenien un termini per contestar.
El Sr. Batle respon que ells continuen fent gestions per tenir els pilons.

11. Quant a les obres d'adequació de la piscina coberta, demana si ja han començat i
quan tenen previst el seu començament, quin pressupost tenen per solucionar les
problemàtiques d'aquesta infraestructura.
El Sr. Jerez respon que la cessió de la concessió acaba dia 30 i que en el moment que
ells tenguin les claus per entrar tenen informació del tècnic d’Esports, però fins que no
entrin a les instal·lacions no podran pressupostar i dir quin cost tendrà la instal·lació. Ara
bé, allò que tenen clar és que no hi haurà problema per posar-la en marxa el mes de
setembre, perquè la piscina està operativa en aquests moments.
La Sra. Fernández espera que se’n doni compte a la Comissió Informativa d’Urbanisme.
12. Demana si s’han rebut instruccions per calcular el termini mitjà de pagament als
proveïdors.
El Sr. Aguilar respon que encara no.
13. Amb referència a la recollida de matèria orgànica, demana com valoren les actuals
dades de compliment.
La Sra. Tarragó respon que li ho contestarà per escrit.
Demana si s’ha millorat o si està igual?
La Sra. Tarragó respon que igual.
Demana si això significa que l’equip de govern ha renunciat a la millora del dit servei.
La Sra. Tarragó respon que mai.
14. Demana quines mesures s’han adoptat davant les denúncies en relació amb el mal
estat d’un balcó amb perill de caiguda al c/ de Ponent, 28.
El Sr. Jerez respon que ells ho han demanat i ja hi ha un informe fet, s’estudiaran quines
actuacions s’han de prendre. No hi ha tornat a haver problemes en relació amb aquest
balcó.
La Sra. Fernández comenta que han detectat més balconades que cauen, com al Club del
Pensionista. Demana quina és la valoració de l’equip de govern.
El Sr. Jerez diu que el tema del Club del Pensionista no té res a veure amb camions com
el cas que parlaven. Comenta que davant casos així es notifica a les comunitats i veïnats
que actuïn, perquè és una propietat privada, quan hi ha un risc acorden i se’ls dóna un
temps perquè actuïn; diu que normalment actuen tots perquè saben del perill de
responsabilitat que corren.
B. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS D'INCA
El Sr. García formula les següents preguntes:
1. No formula cap pregunta.

No obstant això, el Sr. Jerez respon a la mirada del Sr. García que les preguntes estan
contestades, però que no els ha pogut entregar perquè se li ha romput la impressora. Ara
bé, es compromet a lliurar-les per escrit a la Sra. Barceló el proper dilluns, a la Comissió
d’Urbanisme. Assegura que estan fetes i ofereix al Sr. García anar al seu despatx perquè
les pugui llegir de la pantalla de l’ordinador.
El Sr. García li respon que sempre després d’un darrer divendres de mes, hi ha un primer
dilluns següent. Espera que almanco hi estiguin totes respostes.
2. El Sr. García formula un prec. Demana que facin arribar tan aviat que com puguin abans
d’enviar-lo l’informe sobre la ronda nord, perquè el puguin conèixer i opinar-ne.
El Sr. Batle respon que els hi faran arribar
3. Comenta que s’està realitzant una enquesta de la qüestió municipal, les funcions
municipals, etc. Demana si la fa l’Ajuntament o si en tenen coneixement que s’està fent i
qui la du a terme.
El Sr. Balte respon que l’Ajuntament no fa cap enquesta.
El Sr. García demana que l’informin al respecte si ho sabessin.
4. Demana si li poden entregar la tasca que va dur a terme la feina de catalogar els
elements del Teatre Principal.
La Sra. Payeras respon que s’ha fet la feina i no està acabada. Informa que la Sra.
Magdalena Sastre la vol entregar acabada, creu que no li falta gaire. Tan aviat com ells la
tenguin la hi faran arribar a ell i a la resta dels grups municipals.
El Sr. Batle expressa que ni li han entregat perquè ells tampoc la tenen.
5. Un dels programes dels Independents d'Inca dua la necessitat de recuperar el polvorí de
Sta. Magdalena i poder realitzar activitats allà, però ara han pogut saber que l’IBANAT o
una entitat supramunicipal en disposa d’utilització. En demana una explicació.
L’equip de govern comparteix la petició dels Independents d'Inca i diu que també ha estat
reivindicat en èpoques passades pel grup PSM-Iniciativa Verds, ara grup MÉS per Inca.
El Sr. Batle comenta que des que és batle no ha fet cap gestió sobre el tema, però que li
consta que l’anterior batle ho va demanar diverses vegades i fins i tot per escrit, i sempre
els varen contestar que el polvorí com a tal ja no s’utilitzava, però que era una zona
estratègica del comandament operatiu de les Illes Balears. En tot allò relatiu a l’àrea
d’influència del Mediterrani –de fet, allà hi ha una sala operativa del CITS, que és un
comandament d’informació on hi ha una sèrie de equipaments tecnològics de radars, etc. –
això ho tenen habilitat i en funcionament.
Explica que ells com a ajuntament demanaven l’ús d’aquest espai per als inquers, però
això implicava que passàs a mans municipals. En el cas d’IBANAT, informa que els han
cedit una part de les instal·lacions per poder tenir unes brigades de l’IBANAT i poder
disposar d’un heliport; indica que aquesta qüestió va lligada a la proximitat a la serra de

Tramuntana i la zona de Llevant. Exposa que és un conveni que s’ha fet per dos anys i que
a canvi l’IBANAT ha de dur el manteniment de tota la zona. A ell com a ajuntament li
interessa més que retorni al municipi d’Inca, però també li sembla bé el conveni, té coses
positives, com el fet de tenir les brigades antiincendis de l’IBANAT amb resposta més
immediata, i perquè mantendran tota aquella zona neta i cuidada, perquè alguna vegada
l’Ajuntament hi havia d’anar a arreglar la part de defora perquè estàs en millor condicions.
El Sr. Batle assenyala que va fer saber al coronel cap de l’estat major que hi havia aquest
interès per part del municipi, però creu que és bastant difícil, i a part ja li va dir que això
depenia del Ministeri de Defensa i era a l’organisme al qual s’havien d’adreçar. Diu al Sr.
García que, si vol, ho poden tornar a demanar, però opina que per les instal·lacions que
tenen i que han pogut visitar és difícil que això ara pugui passar a un ús civil de només
l’Ajuntament.
6. Els han informat que les APIMA tenen la possibilitat de comprar a determinats comerços
amb un descompte que facilita l’Ajuntament. Demana si és cert.
La Sra. Tarragó respon que varen acudir a l’Àrea de Comerç representants de les APIMA,
de les escoles concertades i de les públiques, en nom dels 4.000 socis que tenien durant
el curs actual, i varen demanar la col·laboració de l’Ajuntament, perquè fins en aquests
moments les APIMA demanaven als pares que representaven que participassin dins les
escoles per fer-se’n socis, i algunes d’aquestes escoles aportaven una targeta de
descomptes als comerços locals. Informa que ara les APIMA es volen ajuntar per tenir més
força i, de fet, aporten 4.000 socis o famílies que són possibles consumidors dins Inca.
Varen demanar a l’Àrea de Comerç si podria sol·licitar als comerços si volien participar
amb descomptes amb una targeta única per a tots els socis de les APIMA. Es va fer la
consulta, i cada comerç que ha volgut participar ha dit sí o no i amb quin descompte i quin
material. Les APIMA demanaven que fossin productes de necessitat per als pares de
famílies, explica que ella personalment va considerar que, si els comerços feien aquests
descomptes, als socis de les APIMA es donava més facilitat per comprar dins el municipi
d’Inca i facilitaven l’operació de retorn a l’escola sense haver de desplaçar-se a grans
superfícies, que tenen millors preus i millor concentració de productes a un sol lloc.
L’Ajuntament s’ha compromès a aportar 800 €, que és el cost de les targetes. El logotip de
la targeta, l’ha regalat un pare que es dedica a aquest tema i que és soci d’una de les
APIMA, i això per a les APIMA és positiu perquè ajuda a fidelitzar els socis. La Sra. Tarragó
valora positivament que s’hagin ajuntat totes les APIMA.
El Sr. García demana si aquests 800 € corresponen a la factura de Tibetinca.
La Sra. Tarragó respon que no, que els 800 € són allò que costa la factura. Com ja es va
explicar a la Comissió, informa que dita factura correspon al cost de fomentar el patrocini
del lowshop. Afirma que són coses diferents i no tenen relació.
El Sr. García demana si hi ha un acord sobre això.
La Sra. Tarragó contesta que no, sinó diverses xerrades.
El Sr. García insisteix que, si és així, hi ha un acord verbal amb l’Ajuntament.
La Sra. Tarragó respon que sí.

El Sr. García exclama que, sí és així, ja n’hi ha un més.
La Sra. Tarragó concreta que hi ha un acord verbal entra l’Àrea de Comerç, l’Associació de
Comerciants i els representats de les APIMA de totes les escoles d’Inca.
El Sr. García insisteix que es tracta d’un acord verbal amb l’Ajuntament.
La Sra. Tarragó respon que l’Àrea de Comerç pertany a l’Ajuntament.
7. El Sr. García ensenya un exemplar de l’agenda d’Inca i fa referència a la sembrada de
plantes aromàtiques amb gent de la tercera edat a la plaça de Mallorca. Diu que a la plaça
de Mallorca no es va fer, sinó que es va dur a terme a la Gran Via de Colom, ja que es pot
comprovar a l foto que hi figura; comenta que les jardineres no estan en bones condicions i
proposa que la fotografia es faci dos mesos després d’estar sembrades i es veurà si les
plantes estan en bones condicions
El Sr. Batle diu que té la raó, però que té una explicació; les plantes no han aferrat com ells
pensaven. També exposa que hi havia un compromís per part d’un local públic que regaria
les plantes. Informa que ell i el Sr. Jerez hi varen anar i varen veure que estaven regades,
però és cert que no han arrelat.
La sra. Tarragó li diu que si allò que li preocupa és la foto el convida a ell i a la persona que
ell designi a ressembrar-les.
El Sr. García rebutja la invitació al·legant que després diran que allò que li preocupa a ell
és la foto. Afegeix que si hi van un vespre i no hi ha d’haver ningú més hi poden anar.
C. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA
El Sr. Caballero formula les següents preguntes:
1. Comenta que el mes de gener va presentar instància demanant la convocatòria del
Consell d’Acció Social; al cap de tres mesos i vist que no els contestaven cas ho varen
demanar al Ple de març. Finalment al mes de maig ho varen demanar al torn de
preguntes. Al mes de juny els varen contestar que no l’havien convocat per problemes
d’agenda. Demana si fan comptes convocar-lo o no.
La Sra. Horrach contesta que hi estan fent feina, que fa molts anys que no s’ha convocat i
estan mirant si s’ha de canviar algun punt. Manifesta que tan aviat com sigui possible ho
convocaran.
El Sr. Caballero demana que, si és possible, sigui enguany.
2. Diu que el grup Podemos va demanar les instal·lacions del Casal de Joves per dur a
terme una reunió i l’Ajuntament d’Inca li va denegar al·legant que només es podia deixar a
entitats sense ànim de lucre. El grup municipal de MÉS per Inca entén que el grup Podem
és una entitat sense ànim de lucre i demana per què se li va denegar.
El Sr. Balte contesta que hi ha un reglament d’usos que es va aprovar per aquesta
corporació.

El Sr. Caballero afirma que aquest reglament es pot cedir i, per altra banda, li recorda que
encara està en exposició pública i, per tant, no és d’aplicació.
El Sr. Batle diu que el Reglament estableix que s’ha de cedir en activitats relacionades
amb els joves.
El Sr. Caballero exposa que el Reglament estableix que es pot cedir a “altres
administracions públiques i altres entitats públiques sense ànim de lucre que desenvolupin
programes dirigits a joves o adults...” Demana a quantes entitats han denegat el Casal de
Joves i demana un llistat de les vegades que s’ha cedit el referit espai i quines activitats
s’hi han duit a terme.
El Sr. Batle reitera que poden polemitzar, però que del Casal de Joves s’havia fet el
Reglament per utilitzar-lo en activitats destinades a joves.
El Sr. Caballero replica que no és el que diu el Reglament.
El Sr. Balte diu que, si no ho diu, s’han equivocat en fer el Reglament.
El Sr. Caballero contesta que encara hi poden fer al·legacions perquè està en exposició
pública.
El Sr. Balte li diu que calli quan els altres parlin.
El Sr. Caballero demana respecte, que li pot dir que respecti el torn de paraula, però no li
ordeni callar.
El Sr. Batle li diu que no té el torn de paraula.
El Sr. Caballero respon que això li ho pot acceptar.
El Sr. Batle explica que ja ha fet un comentari quant al Reglament d’usos del Casal de
Joves. Informa que a aquesta petició de la formació política Podemos li varen donar altres
alternatives com fan amb les altres formacions polítiques, i que són dos espais que
s’empren per campanyes electorals; sempre han cedit el Casal de Cultura i el Claustre de
Sant Domingo. Exposa que quan els arriba una petició d’una formació política els apliquen
el mateix criteri tant si tenen o no representació municipal. A més, també poden anar al
Palau, a sa Creu o a altres indrets. Això és el que varen contestar a la formació política
Podemos. Afirma que cap formació política ha utilitzat el Casal de Joves per fer cap
concentració política. Entén que l’actuació de l’Ajuntament ha estat correcta perquè no
s’ha negat el dret de reunió, sinó que s’han ofert alternatives, que són les que
habitualment dóna l’Ajuntament.
El Sr. Caballero contesta que mai han aplicat el mateix criteri en res. Reitera que no
s’ajusta al que estableix al Reglament, que diu tot el contrari.
3. Recorda que abans s’ha dit que és l’empresa concessionària qui fa nets els contenidors
de fems. Exposa que va sortir una notícia que deia que els de la zona de Sant Francesc
els havia netejat la brigada.

El Sr. Balte informa que la notícia deia que hi havia treballadors de l’empresa
concessionària fent nets els contenidors i que hi havia el vehicle de la concessionària; de
fet, els que surten a la fotografia són els treballadors d’aquesta.
4. Demana si l’Ajuntament ja ha firmat el conveni amb SFM per a la cessió dels espais
envoltants de l’estació del tren, els aparcaments de la plaça d’Antoni Mateu.
El Sr. Balte respon que no perquè ja tenien data per signar-lo, però dos dies abans el Sr.
Secretari li va fer veure que el conveni tenia una rectificació que es va dur a aquest ple
que es va aprovar, que era l’ús compartit del magatzem, la qual cosa no s’havia incorporat
al conveni. Explica que ho va comunicar a SFM i li varen dir que ho havien de comunicar
al seu Consell de Direcció, que una vegada rectificat els hi tornarien a enviar. Conclou que
per tal motiu ha quedat postergat un parell de setmanes.
5. Demana si el batle o l’equip de govern ha realitzat gestions per donar compliment a
l’acord de Ple d’instar a l’obertura del baixador de tren de Crist Rei.
El Sr. Balte contesta que ho reclamen de manera constat al gerent perquè donin una
solució al baixador. Exposa que també li han fet arribar al conseller la prioritat que té
l’Ajuntament perquè s’obri.
El Sr. Caballero demana quina és la resposta.
El Sr. Balte contesta que al principi varen dir que no, però que en les darreres converses
els han dit que sí, que cercarien altres solucions.
6. Demana si hi ha novetats sobre el camp de polo que s’havia de fer a les Cases del
Virrei.
Es respon que varen dir que els entregarien l’avantprojecte i que a dia d’avui no ha arribat.
7. Demana al regidor d’Hisenda si els han arribat el fons FEDER per al Teatre Principal
d’Inca.
El Sr. Aguilar respon que no.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les catorze hores, de la
qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.

