ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’INCA EN DATA 25 DE JULIOL DE 2014
ÍNDEX
1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de dia 27 de juny de 2014..........................

2.

Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 521 a 600 de 2014.........................

3.

Dació de compte del informe explicatiu del segon trimestre de 2014 sobre
l’execució del pla d’ajust..............................................................................................
Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per la resolució de les
al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de crèdit nº 8/2014....................
Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar les bases
d’execució del pressupost del Institut Municipal d’Activitat Física............................
Proposta de la Batlia per la modificació dels preus públics per la prestació
de serveis a les piscines municipals.........................................................................
Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per prorrogar la cessió
al Consell dels terrenys del parc de bombers...........................................................
Proposta de la Batlia relativa a les bases per ajudes complementàries als
estudiants de la UIB participants en el programa Erasmus......................................
Proposta de la Batlia per aprovar el Pla de Desenvolupament Turístic
d’Inca.........................................................................................................................
Proposta de la Batlia per aprovar definitivament el estudi de detall per la
reordenació de volums a la parcel·la qualificada com equipament esportiu
ES3. ..........................................................................................................................
Moció del grup municipal del Partit Popular en relació a l’avançament de
l’edat de jubilació del personal de la Policia Local....................................................
Moció del grup municipal Més per Inca en defensa de la sanitat pública i
l’Hospital Comarcal d’Inca.........................................................................................
Moció del grup municipal Més per Inca en suport al transport ferroviari..................

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Moció del grup municipal Més per Inca per la implantació de la finestreta
única..........................................................................................................................
15. Mocions urgents........................................................................................................
14.

16.

Precs i preguntes......................................................................................................

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 MUNICIPAL
TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori

A la sala de sessions de la
casa
consistorial
de
l’Ajuntament
d’Inca
(Illes
Balears), a les 10 hores del dia
25 DE juliol 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
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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
assisteix el tresorer municipal
Sr. Miquel Batle Vallori.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE JUNY DE 2014
El Sr. Batle abans d’iniciar la sessió, demana un minut de silenci per la mort d’una
persona a Felanitx a causa de la violència de gènere, igualment ho demana per les
persones que s’han vist afectades pel mateix motiu.
El sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’esmentada
acta.
El sr. Ramis comenta que en el punt 9, el títol de la moció s’ha de rectificar i han de
constar els dos grups polítics Mes per Inca i grup Municipal PSIB-PSOE, ja que es tracta
de una moció conjunta.
El sr. García comenta que a la sèptima pregunta que formula el grup Municipal
Independents d’Inca on la sra. Rosa Maria Tarragó “el convida a que vagin junts a
resembrar i el sr. García rebutja la invitació”. El sr. García comenta que es absolutament
inexacte ja que de forma literal la sra. Tarragó va dir “que si lo que li preocupa es la
fotografia vengui amb noltros a resembrar” i aquí es on es va fer un diàleg sobre la
importància de sortir a les fotografies i la trascendència que suposa. El sr. García
comenta que rebutja a sortir a les fotografies però no a resembrar i que s’acta tal com
està redactada no és exacte, el sr. García vol que es retiri la frase “el Sr. García rebutja a
la invitació” o que aquesta frase sigui substituïda per “el Sr. García rebutja la invitació a
sortir a la fotografia”.
Atès que els presents han fet les seves manifestacions, acorden aprovar l’acta amb les
rectificacions esmentades per unanimitat dels presents.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA NÚM. 521 A 600 DE 2014.
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 521 al 600 de 2014.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DEL INFORME EXPLICATIU DEL SEGON TRIMESTRE DE
2014 SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST.
Els reunits consideren la Dació de compte del informe explicatiu del segon trimestre de
2014 sobre l’execució del pla d’ajust, de data 14 de juliol, la qual transcrita textualment
diu:
“Sr. Rafael Torres Gómez, Batle-President de l’Ajuntament d’Inca, es dona compte de
l’informe explicatiu del segon trimestre de l’any 2014 (s’adjunta annex) sobre l’execució
del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’acord amb el RDL 4/2012 que ha estat
remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques”
“INFORME EXPLICATIVO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE
APROBADO DE ACUERDO CON EL RDL 4/2012 DEL AYUNTAMIENTO DE INCA DEL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014-08-21
Hay que poner en consideración en primer lugar que dicho informe de seguimiento del
plan de ajuste del ayuntamiento de Inca y sus Organismos Autónomos ha sido realizado
sobre datos provisionales, y que hasta la liquidación del 2014 y el avance de los
próximos trimestres los datos remitidos pueden sufrir alguna variación.
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En relación a la ejecución de los ingresos previstos en el plan de ajuste y en las
previsiones iniciales del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Inca hay que
indicar que en los derechos reconocidos no se prevén desviaciones negativas en su
conjunto sobre las previsiones realizadas.
En el Plan de ajuste aprobado se preveían mayores ingresos por actuaciones de
inspección tributaria en el Impuesto de Construcciones y Obras y el Impuesto de
Actividades Económicas, po0r dicho concepto en el segundo trimestre del año 2014, se
ha ingresado la candidad de 20.024,1 € más los correspondientes intereses de demora.
En relación a la ejecución del presupuesto de gastos previsto en el plan de ajuste, el
capítulo 1 de personal no se ha producido incremento de plantilla y en el año 2014 se ha
procedido a la amortización de dos plazas vacantes por declaración de incapacidad
permanente total o defunción. Si bien no se ha realizado ningún ajuste en este capítulo,
ya que en el año 2014 se prevé la contrctaciónxd e personal a través de convenios de
coalboración con el servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB).
Hay que indicar que se ha dado cumplimiento a la remisión de los informes de
morosidad del primer trimestre del año 2014”.
Una vegada finalitzades les intervencions, els regidors se’n donen per assabentats.

4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER LA RESOLUCIÓ DE
LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº
8/2014
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per la resolució
de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de crèdit nº 8/2014, de data 17
de juliol de 2014, i que transcrit textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada el dia disset de juliol de
dos mil catorze, informa favorablement la següent Proposta:
Assumpte: Resolució de les al·legacions del Grup Municipal PSIB-PSOE a la
modificació de crèdit núm. 8/2014 per crèdit extraordinari.
PRIMER.- En data 30 de maig de 2014 el Plenari Ordinari de la Corporació va aprovar
inicialment, la modificació de crèdit núm. 8/2014 per crèdit extraordinari.
SEGON.- Atès l’establert en el Títol VI, Capítol I, Secció 2ª del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, segons els quals les modificacions de crèdit per crèdit extraordinari se sotmetran
a l’aprovació del Ple de la Corporació i se’ls aplicaran les normes sobre informació,
reclamacions i publicitat establertes als articles 169, 170 i 171 del RDL 2/2004. La
modificació de crèdit núm. 8/2014, va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de data 7 de juny de 2014, núm. 77, per que les persones interessades, en el
termini de quinze dies que marca la Llei, poguessin presentar les al·legacions que
consideressin adients.
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TERCER.- En data 25 de juny de 2014 (registre d’entrada núm. 6.453) el Grup Municipal
Socialista PSIB-PSOE, va presentar al·legacions a la modificació de crèdit núm. 8/2014,
fonamentada en les següents consideracions;
a) El Grup Municipal PSIB-PSOE, manifesta que el Reial Decret-Llei 2/2014, de 21 de
febrer, publicat en el BOE de 22 de febrer de 2014, a la disposició final primera
mitjançant la qual modifica el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret-Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es defineix el concepte
d’inversió financerament sostenible.
b) La consideració del Grup Municipal PSIB-PSOE, fa referència a un informe emès pel
Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques de data 23 d’abril de 2014, en el qual
s’indica que: “ Les inversions financerament sostenibles que tinguin el seu reflex al grup
de programes 933- Gestió de Patrimoni: aplicades a la rehabilitació i reparació
d’infraestructures i immobles propietat de l’entitat local als efectes al servei públic, es
refereixen
exclusivament a les inversions d’aquesta naturalesa vinculats a
l’administració financera de l’Entitat Local donat que l’ordre EHA 3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de l’Entitat local, destina un
concreta grup de programa per cada tipus d’inversió en funció de l’àrea de despesa del
què es tracti”.
El Grup Municipal PSIB-PSOE considera que la modificació de crèdit núm. 8/2014, per
crèdit extraordinari, les inversions que es contemplen en el programa 933. Gestió de
patrimoni suposen una modificació de l’Ordre EHA/3565/2008, i una vulneració del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, i en conseqüència una vulneració de la regla de la despesa,
que pot implicar haver d’aprovar un nou pla d’ajust, i la pressa de mesures com
incrementar la pressió fiscal, increment dels preus públics, tancament de serveis públics,
nous retalls, etc., per tant, presenta al·legacions per l’anul·lació de la modificació de
crèdit pels incompliments de la legalitat vigent i que es procedeixi a redactar una nova
modificació de crèdit ajustada a la legalitat vigent en la qual es contempli l’increment de
les partides de Serveis Socials i de Foment de l’Ocupació.
QUART.- Vist l’informe que la Intervenció Municipal ha emès en relació a l’al·legació
presentada pel Grup Municipal PSIB-PSOE, i que s’annexa a aquesta proposta:
Antonio Jesús Aguilar Chicón, Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament d’Inca, eleva a la
consideració de la Comissió d’Hisenda, la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Grup Municipal PSIB-PSOE, i
procedir a la supressió de les següents partides de la modificació de crèdits núm. 8/2014
per crèdit extraordinari:
933,61
146
933,61
148
933,62
207
933,62
208
933,63
205
933,63
206
933,63
207

Gestió del patrimoni. Ampliació
cementeri municipal
Gestió del patrimoni. Tancament
cementeri municipal
Gestió del patrimoni. Vestuari del
sallista
Gestió del patrimoni. Grada del
sallista
Gestió
del
patrimoni.
Escala
emergencia casal de cultura

-

350.000,00
100.000,00

-

60.000,00

-

50.000,00

-

40.000,00

Gestió del patrimoni. Albergue juvenil Gestió del patrimoni. Inversions
varies en edificis municipals
-

50.000,00
50.000,00

35
0.000,00
10
0.000,00
6
0.000,00
5
0.000,00
4
0.000,00
5
0.000,00
5
0.000,00
5

933,63
208
933,63
209

Gestió del patrimoni. Inversions
instal·lacions esportives
Gestió del patrimoni. Sustitució
coberta Residencia Miquel Mir
-

400.000
165.009,58

400.000
16
5.009,58

SEGON.- Incrementar la partida 165.63302 de “Enllumenat públic. Reposició
instal·lacions enllumenat públic” en la quantitat de nou-cents set mil vuit-cents
setanta-sis euros amb seixanta-vuit céntims (907.876,68.-), i incloure la inversió de
“Albergue juvenil” dins el grup de programes 432 de Ordenació i promoció turística.
TERCER.- Aprovar definitivament la modificació de crèdit per crèdit extraordinari núm.
8/2014 en el Pressupost General referit a l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2014 en la
següent forma:
A. Crèdit extraordinari
Altes en el pressupost de despeses
PARTI
DA
DESCRIPCIÓ
Ordenació
de
tràfic
i
de
133,61 l'estacionament.
Projecte
118
remodelació viaria Jaume II
155,61
123
Vies públiques. Asfaltat de carrers
155,61
124
Vies públiques. Asfaltat de camins
165,63 Enllumenat
públic.
Reposició
302
instal·lacions enllumenat públic
171,61 Parcs i Jardins. Parc Illes Balears,
119
Blanquer i Lledoner
171,61 Parcs i Jardins. Inversions varies en
122
jardineria
171,61 Parc i Jardins. Aparcament i jardins
128
Son Amonda
432,63 Ordenació i promoció turística.
206
Albergue juvenil
491,62 Societat de l’informació. Inversions
703
varies en proyectes informàtics
933,63 Gestió del patrimoni. Arxiu casal de
203
cultura
933,63 Gestió del patrimoni. Casal entitats
204
ciutadanes
TOTAL

IMPORT
CRED. MODIFICA
INICIAL CIÓ
-

-

-

-

CRED.
DEFINITI
U

12
0.900,00
15
150.000,00 0.000,00
15
150.000,00 0.000,00
2.
2.40
407.801,11 7.801,11
42
425.000,00 5.000,00
1
10.000,00
0.000,00
6
60.000,00
0.000,00
5
50.000,00
0.000,00
90.000,0
90.000,00
0
8
89.000,00
9.000,00
50
500.000,00 0.000,00
4.
052.701,11
120.900,00

Finançament del crèdit extraordinari :
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ALTES EN EL PRESSUPOST D’INGRESSOS
PARTI
DA

DENOMINACIÓ

CRÈDIT
INICIAL

87000

Remanent
de
tresoreria
per
despeses generals

5450.176,71

TOTAL

IMPORT
MODIFICACI
Ó

CRÈDIT
DEFINITIU
9.502.877,82

4.052.701,11
4.052.701,11

TERCER.- Que el present expedient sigui exposat al públic en la forma determinada per
les disposicions legals vigents.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament resoldrà el que estimi més adient als interessos
municipals.”
El Sr. Ramis sol·licita que quedi transcrit literalment les exposicions realitzades per els
ponents dels diferents grups municipals en aquest punt, no obstant això a la seva
segona intervenció demana la retirada d’aquest punt.
Intervé el Sr. Aguilar i comenta que el passat mes de maig varen dur al plenari la
modificació del crèdit 8/2014 on venien una sèrie d’inversions a les quals s’han presentat
al·legacions per part del PSOE. En el dia anterior es va dictaminar a Hisenda i a dia
d’avui vol fer una esmena a dita resolució d’al·legacions s’ha d’incloure tres inversions
patrimonials concretament la 93362207 Gestió del Patrimoni vestuari del Sallista 60.000
€, 93362208 Gestió del Patrimoni Grada del Sallista, 93363209 gestió del patrimoni
substitució de la coberta de la Residència Miquel Mir 165.009,58 €, en total la
modificació del crèdit passaria a ésser de 4.327.710,69 €, dita modificació ve motivada
perquè el dia anterior varen tenir coneixement de una nota del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, relativa al contingut de programes 933 gestió del patrimoni,
en el qual s’aclareix que per el que es refereix a la definició de les inversions
financerament sostenibles s’ha d’incloure en el seu àmbit objectiu d’aplicació les
despeses de rehabilitació i conservació a edificis d’ús múltiple i en infraestructures i
immobles propietat de les entitats locals a efectes del servei públics concrets, per tant
l’al·legació del PSOE, on deien que les inversions eren il·legals i no complien amb la llei
cau per aquesta nova nota informativa del ministeri, per tant com ja han fet una
modificació de l’enllumenat públic afegeix aquestes tres inversions que consideren son
fonamentals per a la ciutadania i la resta ho duran a una futura modificació de crèdit.
Per tant la modificació de crèdit queda modificada en aquests aspectes i que tots els
comentaris que s’han fet durant el mes, sobre que incomplien la legalitat, queda
demostrat que els serveis tècnics d’aquest Ajuntament tenien raó a l’hora d’entendre que
el 933 si complia amb les inversions que havien presentat, la nota del ministeri ho
aclareix, sap que hi ha una resolució d’un director general a consulta d’un altre municipi
de la Illa, sobre unes inversions que aquell municipi no havia de realitzar, però que ha
prioritzat la versió dels serveis tècnics d’aquell Ajuntament.
Intervé el Sr. Ramis i diu que no te cap informe i que l’equip de govern tampoc el te per
part d’intervenció, que es un document imprescindible per dur a terme aquesta aprovació
de modificació de crèdit , el Sr. Ramis reclama que es retiri el present punt de s’ordre del
dia perque el grup municipal PP no té arguments.
El sr. Ramis comenta que hi ha un informe d’intervenció que diu clarament que aquesta
modificació de crèdit que incompleix la legalitat vigent.
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Diu que el dia anterior, dia 21, va sortir la nota del Ministeri d’Hisenda que el que fa es
possibilitar una modificació que duen a terme que es mantenir dues inversions 933 per
aquest ús múltius, dues inversions que podrien estar justificades amb aquesta nota
relativa que no tenien quan es va aprovar la resolució.
El Sr. Ramis suposa que la interventora municipal va fer consultes directament en el
Ministeri i varen donar aquesta informació. Es una informació que en cap cas permet les
altres dues inversions a les que el Sr. Aguilar fa referència, unes inversions que es duen
per urgència, improvisadament i sense el corresponent informe d’intervenció, per tant
aquesta proposta es nul·la.
El Sr. Ramis diu que el PP ha rectificat, ja que hi ha un informe que ho diu, aquest
informe diu que ha hagut dos incompliments i fa referència a unes paraules del batle en
el punt anterior que deia que no queda més remei que complir amb la llei i ara
s’incompleix la legalitat i que s’emparen d’una majoria d’onze regidors i que quan es
passi a la votació o guanyaran, malgrat això el PSOE recurrirà aquesta resolució, i que la
seva incapacitat es manifesta ja que fa 4 mesos es va anunciar la realització de 15
projectes que s’han convertit en 11, i tornen a rectificar i que la única preocupació que el
l’equip de govern es presentar un resultat a la present legislatura ja que el Sr. Ramis
considera que l’equip de govern no ha fet res, que s’acosten les eleccions i volen
presentar qualque projecte davant els ciutadans i que per això presenten tots aquests
projectes amb urgència injustificables. El Sr. Ramis comenta que l’equip de govern no ha
estat capaç en aquests 4 mesos de redactar tots els projectes i que encara s’han
d’encarregar a empreses externes la redacció d’aquests projectes, agraint al Sr. Jerez
que el va deixar consultar l’assistència d’aquests projectes, i encara així duen a aprovar
una modificació de crèdit on no hi ha els projectes i que saben finalment el que costaran,
ni tenen les memòries justificatives que es un document imprescindible per llei i no
poden fer aquest informe perquè no disposen del projecte i per tant desconeix si aquests
projectes son sostenibles.
El Sr. Ramis diu que en els pressuposts anuals es poden posar tots els projectes que
l’equip de govern desitgi, i si en aquests 8 anys no s’han posat es per que el PP no ha
tengut voluntat de posar-los i a la present legislatura també podrien haver inclòs
aquestes partides ja que deuen haver considerat que no era una prioritat i es una
voluntat del PP d’Inca i des de Madrid un que aprova lleis que impossibiliten a les
corporacions locals tramitar amb els seus recursos la seva gestió i altra que ha estat
incapaç, a part de l’Ajuntament d’Inca, de gestionar aquests recursos, si no s’han fet les
inversions es perquè el Partit Popular d’Inca i Madrid, no han volgut, el PP d’Inca té
majoria i aprova el que vulguin.
En referència a la proposta, es presenten una sèrie d’incompliments que fan que sigui
nul. El Sr. Ramis es dirigeix al Sr. Aguilar i comenta que hi ha dos informes d’intervenció,
el primer informe té un incompliment respecte a la capacitat de despesa de l’Ajuntament
i que saben que en aquests moments l’ajuntament només pot utilitzar del superàvit una
quantitat de 1.378.732 euros i aquesta es la capacitat d’incorporació que té aquest
superàvit, malgrat la interventora advertia que du una modificació de crèdit que en
aquells moments era de 4.359.000 euros suposava una desviació 2.981.000 euros,
aquesta situació es mantenia fins que s’ha anunciat que de 4.000.000 d’euros passar a
ésser a 4.327.000 euros per tant s’està incomplint l’informe d’intervenció i estan
sobrepassant els límits de la despesa de superàvit que els autoritza la legislació vigent i
a més fa referència al que el batle ha dit sobre que el pla d’ajust no presenta desviacions
d’ingressos ni de despeses, per tant es reitera sobre el que la interventora deia sobre
l’incompliment del Pla d’Ajust amb 2.900.000 euros, el Sr. Ramis comenta que d’aquesta
quantitat 2.673.000 euros amb l’incorporació de 300.000 euros s’aproxima a 3.000.000
d’euros.
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En conseqüència d’incomplir l’estabilitat pressupostaria suposarà que en el proper
consistori s’haurà de retreure una quantitat per aquest valor o l’import del pressupost i
això suposa que si el batle va anunciar o que no volia llevar cap de les inversions o
subvencions que hagi en el pressupost, ja que era un compromís seu, això obliga que en
el proper consistori es faci el que en el present consistori no volen fer que d’acord amb
aquesta llei hauran de llevar una quantitat del pressupost equivalent a aquests 3.000.000
euros, es inadmissible que per treure un rendiment electoral condicionin la propera
legislatura i això està a un informe d’intervenció, per tant aquestes modificacions de
crèdit incompleix la legislació vigent.
Segons l’informe d’intervenció de dia 14 de juliol indica que únicament dues de les
partides a les quals es va alterar la de inadversió en contra de l’nforme del Ministeri
d’Hisenda en contra d’aquesta nota informativa que es clara, multiusos, i la interventora
ho diu clar que hi ha dues instal·lacions que es pot considerar que tenen diferents usos i
per tant es pot mantenir el 933, accepten la consideració de la interventora però no així
amb les altres inversions i sense constar l’informe d’intervenció posen una d’aquestes
partides i li tornen canviar la denominació, posa l’exemple de canviar un viatge d’avió
sense tenir en compte independentment de qui sigui el titular i fa la comparança amb les
partides que aquestes no es poden canviar de nom segons sigui la seva voluntat. Aquest
punt sense l’informe d’intervenció es torna a ficar una partida i l’informe de la
interventora diu que no es pot modificar, que l’han de retirar i en canvi l’inclouen en
contra de l’informe d’intervenció això es una causa de nul·litat.
A part fiquen una partida nova de prop d’1.000.000 d’euros, no es pot alterar una
modificació de crèdit que un grup o un particular ha presentat un recurs o reclamació,
s’ha de contestar la reclamació però sense introduir fets nous, i aquest fet es causa de
nul·litat que impossibilita es dret que marca la llei de poder donar una audiència als
interessats i per altre recórrer aquesta resolució.
Es podria autoritzar o aprovar aquesta modificació de crèdit d’1 euro i presentar una
al·legació, després introduir modificació de milions d’euros perquè era la mateixa
al·legació.
Per tant en aquest moment s’incompleix el RD 2/2004 del texte refòs de la llei 39
reguladora de les Hisendes Locals, perquè vulneren el tràmit d’exposició pública per un
termini de 15 dies i per tant la possibilitat de presentar reclamacions a l’aprovar la
mateixa modificació de crèdit, però no es la mateixa, sinó una de nova, aquesta es una
altra causa de nul·litat que fa inviable dur endavant aquesta modificació, i també el fet
d’introduir partides que ni han estat dictaminades, i que no han passat un informe de la
interventora ni de cap polític, ni de ningú.
El sr. Ramis vol sebre a qui ha de denunciar, fa 2 mesos des del grup socialista varen
demanar coherència, un recés, que fessin una consulta i ara es troben a la mateixa
situació.
Sol·licita retirar aquesta proposta, no entén com un tema d’aquesta importància no sigui
present la interventora. La interventora te una responsabilitat afegida amb la nova
modificació de llei, ha de controlar tota la gestió econòmica de la corporació i donar
compte a l’Estat, el grup socialista no està d’acord, però es una llei que s’ha de complir,
amb aquesta nova situació es troben amb aquestes modificacions i situacions
incoherents i la interventora no hi és.
El sr. Ramis comenta a qui ha de demanar si aquests fets son legals, creu que el fet de
que la interventora no hi sigui es perquè així ho ha volgut el PP, aquesta situació es
injustificable i per tant una vegada més es reitera en sol·licitar la retirada d’aquesta
proposta i la presentin novament ajustada a la legalitat vigent.
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Intervé el Sr. García, comenta que aquest tema es compon d’una sèrie de factors, un es
la legalitat o no legalitat de l’acord, sobre aquest assumpte es pot manifestar el secretari,
si reuneix la legalitat i s’ajusta a dret, si es així no té res a dir.
El sr. García entén que hi ha un confusionisme, segons ha comentat a la seva
intervenció anterior.
Les conseqüències poden ésser diferents segons la legalitat que es dicti des del PP de
Madrid.
Desconeix si a la pròxima legislatura hi haurà el mateix equip de govern, però hi ha la
possibilitat de canvis ja que seran les pròximes eleccions, no tant pel fet de sebre els
resultats de les votacions, sinó pel fet que haurà votacions.
L’any passat no s’hagués donat aquesta situació ja que enguany no hi ha votacions, en
canvi l’any que ve si haurà eleccions i pot haver canvis.
El que es cert es que pot haver canvis i requeriria un esforç, ja que es pot canviar i
intentar arribar a acords i agafar el risc de canviar o no canviar.
Es legítim pensar que en els resultats electorals les majories son les que son i s’ha
d’acceptar.
Amb la primera part de sebre si es legal o no l’acord, es legítim obtenir una resposta
certa, poden haver conseqüències sobre aquest acord.
Demana explicacions dels informes o de la voluntat del PP d’actuar d’una manera o
d’una altra, no sap si baixar al nivell de comentar projectes, quan parla d’arribar a
acords, parla de la legalitat o no, i després si haurà projectes, però a la comissió
informativa del dia anterior, es va exposar el projecte de l’enllumenat i l’expressió que es
va fer es “està en Stand bye” i deprés li va paréixer que hi va haver conversacions entre
ells.
El sr. García sap que el vot favorable o no d’aquest punt no preocupa al Partit Popular i
que els hi es igual el recolzament de qualsevol altre grup, el grup Independents d’Inca si
li preocupa que fan i com ho fan. Sobre el tema del vestuari del sallista demana si està
en fase d’estudi de detall, s’han de desplaçar els vestuaris a 20 metres d’on s’havien de
fer i això no sap si condiciona o no l’efectivitat d’un nou camp de futbol que estava
previst situar-lo al mig molt just per les mides.
El sr. García diu que el que li preocupa es que en el banc hi ha uns doblers i entén que
per els ciutadans d’Inca aquests doblers no haurien d’estar en el banc sinó que s’haurien
d’invertir, però hi ha discrepàncies amb el PP, ja que pensen que s’han d’invertir en
tancar la Plaça del Blanquer i en canvi del grup municipal Independents d’Inca pensa
que s’hauria d’invertir en millorar-la i no en tancar-la. També pensen que no s’han de
gastar 2.500.000 euros en enllumenat i no es sap exactament el detall perquè no
coneixen el projecte i si es remonta als orígens d’aquesta qüestió, diu que el dilluns li
comentaren que estava fet i quan consultaren tots els projectes de la llista, varen parlar
dels projectes de sabien com el del Blanquer, i en canvi del projecte d’enllumenat no sap
des de quant està fet.
Si es remonta a l’expedient de l’enllumenat, quan consulta les redaccions del projecte i
que les redaccions de projecte es pagaran 17.000 euros aproximadament, es convida a
8 empreses i d’aquestes 4 empreses s’ofereixen a fer-ho per 18.000, i el sr. García
considera que son empreses molt solvents ja que sel’s oferta 17.000 euros i les
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empreses responen que volen cobrar 18.000 euros, i per tant suposa que deuen haver
cessat el gerent, perquè en aquest cas si no es presenten les empreses, es solventa la
qüestió, ja que presentant ofertes més cares, aquestes queden rebutjades. De la resta
d’empreses que queden presenten ofertes 100 euros per damunt o per davall li
adjudiquen a cada una de elles un projecte i per això intenta esbrinar el procés de
contractació.
No entén que es convidin a empreses que no son capaços d’arribar a unes clàusules
que diuen que no es pot ofertar per damunt de 17.000 euros, el sr. García es reitera que
no entén aquesta gestió.
El sr. García explica un altre factor, i diu que com es possible que no posin ni un duro per
aigua i que es el que tenen planificat, i sol·licita explicacions i que tal vegada amb una
explicació podrien votar a favor.
El sr. Garcia diu que no posen un duro i que fa 4 mesos que les mateixes persones que
consideren que es imprescindible 2.500.000 euros a l’enllumenat, quantitat que no s’ha
gastat en 20 anys, ara ho troben imprescindible i que no es destini aquesta quantitat a
l’aigua i si a l’enllumenat
El sr. Garcia arriba a la conclusió que el PP tot sol fan el que vol.
Sobre el tema de la legalitat, els tècnics de l’Ajuntament poden advertir si aquest acord
s’ajusta o no a la legalitat.
Ell manifesta que donada la situació que el PP provoca a tots els nivells, s’ha de fer un
plantejament molt sèrio, si s’ha de continuar tenint els doblers en el banc o s’han
d’invertir, perquè els ciutadans no poden tolerar que hagi 12, 13 ó 14 milions al banc i
que vegin el carrer amb l’estat que està, i encara així el PP vol gastar els 20.000.000
d’euros molt aviat i després si venen conseqüències perquè el partit de Madrid imposa
conseqüències, ho tendran que arreglar els que venen darrera.
Creu que abans de prendre una determinació d’aquesta manera urgent i modificar els
dictamens en aquest moment, requereix que aquesta majoria absoluta tengui la valentia
d’expressar obertament amb temps i que tots els grups de l’oposició ho puguin entendre
i no argumentant de forma informativa, com primer pels diaris, sinó intentar polir les
divergències o els dubtes, que son els mateixos dubtes per tots els grups.
El sr. Garcia considera que no s’haurien de tenir els doblers en el banc, però s’ha de
sebre en que s’han de gastar, i que sigui per el més necessari pel poble i no per raons
d’urgència per les eleccions.
El sr. García comenta que en el seu dia va fer una ennumeració d’inversions més
urgents que aquestes i que encara estan sense fer.
El sr. Rodríguez comenta que d’aquest tema fa mesos que en venen parlant i que tot va
començar per una roda de premsa que va fer el Partit Popular on s’explicava que hi
havia tota una sèrie de projectes per dur endavant i a partir d’aquell moment va
començar una carrera contrarrellotge on el PP corria contra ells mateixos, ja que de lo
que es tracta es d’arribar a les eleccions amb alguns d’aquests projectes fets, però que
s’ha d’anar alerta que en aquesta carrera amb els cordons es poden travalar.
Aquestes traves venen igual que les traves que posa l’estat espanyol als Ajuntaments i
no per part de l’oposició. El mateix govern espanyol fa una normativa que estan obligats
a complir i que segons ells tot era correcta, fins que els companys del PSOE presenten
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una al·legació i es llavors quan els tècnics de l’Ajuntament fan un informe, tot i que ja
sel’s havia demanat amb anterioritat, l’esmentat informe diu que no tot el que l’equip de
govern fa està ben fet, i que per prudència política s’hauria de deixar damunt la taula,
mirar que es el que realment es pot fer i dur-ho endavant, tenint en compte que aquests
projectes no s’han consensuat amb ningú, ja que ningú ha demanat cap reunió per
parlar sobre quins projectes serien més seriosos. El sr. Rodríguez coincideix amb el sr.
García a que els doblers no poden estar dins el banc, mentre hi ha unes necessitats.
Respecte els projectes poden estar d’acord o en desacord, i amés no estan en desacord
amb tot, i el que no es pot fer es el que passa en aquest moment en el plenari.
El sr. Rodríguez comenta que el dia anterior a les 14 hores aprox. sortien d’una reunió a
l’Ajuntament i no s’havia parlat d’una nota informativa. Hi ha un informe dels tècnics de
l’Ajuntament que pretenen canviar o rectificar per una nota informativa que a les 13,45
no es tenia o estava amagada i això ho considera greu.
El sr. Rodríguez es dirigeix al grup municipal Partit Popular i diu que, si el que pretenen
es abans de les eleccions inaugurar algunes d’aquestes unes obres, així doncs que es
posin a fer feina dins una línia de l’informe i que probablement el grup PP té raó amb el
que diuen però no al 100% i proposa que abans d’actuar com a mínim els tècnics de
l’Ajuntament haurien de donar la raó al 100% i a dia d’avui no es el que tenen.
No importa la espera d’un més, o a principis de setembre o al pròxim plenari, però que
els informes siguin correctes i no fent esmenes a un informe tècnic per una nota
informativa que no han vist ni es sap d’on ha sortit.
El sr. Rodríguez comenta que cap la possibilitat que el govern central doni la raó a
l’oposició i que així doncs s’haurà de tornar a rectificar, fa mesos que aquest tema es
para i que quan es tracta d’inversions de 4 ó 5 milions d’euros el primer que s’ha de fer
es reunir-se amb el president i mirar quins son els projectes que més interessen i dur-los
endavant. En el cas que no hi hagués acord amb els projectes, es miraria d’anar
endavant amb el que es pot gastar.
Aquesta no es la postura que el grup municipal PP ha adoptat sinó que amb la majoria
absoluta no compta amb l’oposició, quan s’adverteix que els projectes no son els millors,
o quan s’adverteix que econòmicament no es pot fer, encara així diuen que si i com que
hi ha al·legacions no queda més remei que fer un informe que els desmenteix.
El sr. Rodríguez proposa que es posin a fer feines i que a finals d’agost presentin un
informe correcte i com a mínim es podran abstendre, ja que en aquest moment no es
poden abstendre de cap manera.
Si l’informe es tancat pels tècnics que els hi donin la raó i sense possibilitat de presentar
contenciosos, així es podran entendre, i no com fa 2 anys amb un altre cas que acaba
als tribunals i després l’Ajuntament perd, i després qui paga la pèrdua son els ciutadans,
ja que no serà l’equip de govern o la Junta de Govern qui va aprovar tirar endavant
malgrat hi havia un advertiment de que no estava be.
Per tant el sr. Rodríguez proposa que es deixi damunt la taula i d’aquí a dues setmanes
es presenti l’informe tancat pels tècnics que els hi donen la raó.
Intervé el sr. Aguilar i contesta al sr. Ramis sobre el fet que la interventora sigui de
vacances. La interventora anterior va deixa el seu lloc de feina i la seva substituta tenia
pagat un paquet vacacional des de principis d’any, ja que ella no pensaba que seria
l’actual interventora, i demana al sr. Ramis si hauria d’haver anul·lat les vacances que ja
tenia programades des de principis d’any i que aquesta funcionària té dret a les seves
vacances i més si son programades des de principis d’any sense ocupar el càrrec que te
a dia d’avui.
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El sr. Aguilar exposa sobre el tema de les il·legalitats, no n’hi ha cap d’il·legalitat, inclús si
hagués un incompliment, això no seria una il·legalitat, està previst que s’incompleixi tant
la regla de despeses com la sostenibilitat i estan prevists els mecanismes de correcció i
que a dia d’avui es demostrarà el Ple es soberà.
El sr. Aguilar exposa sobre el tema dels informes. La modificació de crèdit que es duu en
el mes de maig venen aquestes inversions amb un informe favorable d’intervenció sobre
el qual es presenta una al·legació amb una consulta de la subdirecció general però el dia
anterior va arribar una nota del ministeri d’aclariment sobre aquest punt i sobre aquest
punt es recull l’informe originari, d’aquests fets pot donar fe el secretari del que diu i que
es un correu de la FEMP, amés vol arribar al fons de la qüestió sobre quines son les
dues modificacions que s’han fet a dia d’avui, la primera modificació es reparar la
teulada de la Residència Miquel Mir, la segona es la reparació d’un vestuari del sallista
per uns 300 ó 400 nins que s’estan dutxant en uns containers.
El sr. Aguilar no entén que fa anys que senten per part de l’oposició el fet que no
s’inverteixi i ara que estan decidits tot son problemes.
El sr. Aguilar considera que son inversions per a la ciutadania i si l’oposició no està
d’acord que recorri.
Aquestes inversions es fan en aquests moments, perquè ara poden fer-ho ja que Madrid
autoritza i el 933 ho inclou tot i només troben impediments per part de l’oposició i que en
el present punt es votarà si es repara la teulada o no, i si es repara els vestuaris del
sallista.
Sobre la sostenibilitat vol recalcar que no es il·legal que la poden incomplir i que està
previst a la llei i que no es la seva intenció incomplir-la la regla de despeses i la
sostenibilitat i que ja va explicar a l’anterior plenari que l’Ajuntament i l’informe així ho
recull que aquest Ajuntament te el pressupost en 24.000.000 d’euros però que saben
que només es gastaràn 20.000.000 d’euros i que aquesta diferencia es el cobreix el que
duen d’inversió i que se s’incompleix la regla de despeses i la de sostenibilitat hi ha
mecanismes per arreglar-ho i que no creu que l’Ajuntament es vagi a la quebra per
aquesta situació.
Sobre l’assumpte de condicionar la propera legislatura, el sr. Aguilar exposa que ojalà la
legislatura de l’any 2011 la situació econòmica fos la mateixa que la que haurà en 2015,
sigui qui sigui que governa, ja que en el 2015 tendrà una situació econòmica envidiable i
extraordinària i que el grup municipal PP pensen governar a l’any 2015.
Respecte a les inversions sobre si son populistes o electoralistes, no creu que una
reparació d’una teulada això sigui populista.
Sobre el tràmit d’exposició pública comenta que la modificació de crèdit que es presenta
a dia d’avui està per davall de la que es va dur i està dins els límits i no s’ha afegit cap
partida i que son les mateixes partides que hi havia, es cert que algunes partides han
canviat d’import però amb un informe favorable de la interventora per tant no hi ha cap
il·legalitat, està exposada al públic, inclús les partides que s’han duit a dia d’avui estaven
exposades al públic i son les mateixes i no s’ha modificat ni l’epígraf ni l’import.
El sr. Aguilar es dirigeix al sr. Garcia, malgrat ha sortit de la sala, i diu que en respecte
del tema de l’aigua que no hi havia doblers, diu que ja s’ha explicat tres vegades el pla
que tenen a les pròximes legislatures de mig milió d’euros d’inversions, dels 500.000
euros dipositats per el teatre en anys successius anirà a inversió a l’aigua perquè
requereix una inversió mastodòntica a llarg termini, 500.000 euros durant 7, 8, 10, 15 ó
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20 anys posteriors al govern posaran el que vulguin, el seu pla es 500.000 euros a partir
de l’any que ve que son els mateixos 500.000 euros que hi ha enguany destinats per la
reforma del teatre, per això no s’arregla l’aigua en canvi la llum si s’arreglarà i totes les
inversions que tenen s’arreglaran.
Respecte de com està el carrer, coincideix en que no es poden tenir 14.000.000 d’euros
al banc i tenir així el carrer, i sel’s hi ha recordat durant 2anys i mig i insisteix que ara
duen aquesta modificació per reparar part d’aquest problema, i només troben negativa
per part de l’oposició, inclús n’han afegit dues modificacions que son bàsiques com es la
teulada de la Residència i només troben través, i reitera que en el 2015 la situació
econòmica de l’Ajuntament serà de plena solvència.
El sr. Aguilar insisteix que dues les modificacions en aquest moment que es quan es pot
fer, que abans no es podia fer i ara si i que s’adapten amb a les directrius de Madrid
incluida la primera modificació seguia les directrius de Madrid i que l’epígraf 9.3.3. inclou
tot el que duien i que la nota del ministeri els hi dona la raó que el 933 dona cabuda a
totes les inversions que duen.
Al primer informe d’intervenció totes aquestes inversions 933 eren legals i tenien cabuda
i que arrel de l’al·legació va ésser quan varen comparéixer els dubtes, però que a
l’informe de Madrid on s’explica les modificacions sostenibles torna a deixar en evidencia
que totes les inversions duites al seu dia eren legals.
Sobre els projectes no consensuats, es possible que no fossin consensuats amb
l’oposició, i proposa que qualcú en digui un que no fos reclamada en el plenari. Sobre el
tema de les inauguracions, el sr. Aguilar diu que no tenen presa a inaugurar, ni un carrer,
ni la teulada, que no es tracta de fer-se fotografies ni d’inaugurar, sinó que es necessari
reparar la teulada de la residencia. Sobre si te presa en fer inversions, ho confirma ja
que han d’estar fetes segons la llei abans de finalitzar l’any, malgrat es pugui prorrogar
fins el 2015, la llei marca que ha d’estar acabat abans del 31 de desembre de 2014.
El sr. Aguilar contesta sobre si fan cas a l’oposició i demana quantes propostes ha
aprovat l’equip de govern als grups de l’oposició i al revés, si es fa la comparativa
guanya l’equip de govern a l’hora d’aprovar propostes.
També contesta sobre un pleit que abans s’ha esmentat i que es va perdre fa 2 anys, va
succeir amb un informe favorable dels tècnics de l’Ajuntament i era una entitat externa la
que reclamava contra l’Ajuntament, el grup municipal PP tenia una idea que el Jutja de
rebatre, però no era en contra d’un tècnic de la casa sinó d’una entitat externa.
Intervé el sr. Ramis i demana al secretari que consti en acta tot el punt literal amb tot el
contingut d’aquest punt.
El sr. Ramis demana que es exactament el que s’està aprovant, i si qualcú té el dictamen
del que s’està aprovant, si entra l’increment dels 20.000 euros o si per el contrari no és
així.
El sr. Batle contesta dient que es va fer una explicació inicial que el grup municipal
PSIB-PSOE va al·legar ja que en aquell moment hi havia una normativa i que
curiosament únicament va al·legar l’Ajuntament d’Alcúdia i l’Ajuntament d’Inca.
El sr. Ramis contesta que l’Ajuntament d’Alcúdia no va al·legar.
El sr. Batle continua l’exposició i diu que es varen acceptar les al·legacions d’aquell
moment ja que els tècnics comentaren que l’article 9.3.3. es pot incorrer a fer unes
intervencions que no estan admeses. A les al·legacions contemplen que no gastin amb el
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9.3.3., en canvi si amb serveis socials i formació i ocupació i que la pròpia directiva diu
que no es pot gastar, i ara es troba a la situació de que el que s’havia al·legat i que
s’havia acceptat ara s’ha tornat a canviar i per això es torna a la primera modificació que
té vigència i que tenia informe favorable . A la primera modificació ja es contemplava
l’informe d’aquestes inversions i a dia d’avui s’ha canviat, el sr. Ramis va fer unes
al·legacions que es varen acceptar, es va fer una nova modificació amb les al·legacions
però a dia d’avui en troba que allò que va al·legar ha canviat, per tant es troben a la
modificació originari i per tant es poden fer aquestes inversions, per tant el sr. Ramis
disposa del primer informe d’intervenció que ja es va acceptar que els tècnics, el grup
municipal PP i l’equip de govern era original de la llei perquè el que deia el secretari
quan va fer la consulta el sr. Ramis, es deia un subsecretari d’una interpretació i el que
s’havia de fer era remetre al BOE i creu recordar que era llei de 27 de febrer, i a dia
d’avui el govern ha rectificat o aclarit que el 9.3.3. es pot gastar en conservació,
manteniment i reparació de patrimoni municipal i que es el que fa aplicar la llei de 27 de
febrer. Aquesta setmana no ha vengut la interventora, ja que està de vacances, i no li pot
fer un informe a dia d’avui.
Intervé el secretari per aclarir l’assumpte de la legalitat de la modificació, comenta que
s’ha produït una modificació de les circumstàncies i que ara no hi ha un informe
d’intervenció i que es possible que hi ha un defecte formal a dia d’avui ja que no hi ha un
informe d’intervenció.
Substancialment i a qüestió de fons creu que es correcte el que avui es dialoga, i recalca
que a dia d’avui no hi ha un informe que així ho consti, es cert que hi ha un informe
inicial però que a dia d’avui no hi ha un informe formal que faci referència a lo anterior,
es una qüestió formal, però s’ha de reconèixer que aquest informe no hi es. El secretari
diu que no està habilitat per emetre una opinió autoritzada sobre aquesta qüestió.
En referència a la qüestió jurídica, si qualque grup municipal posés un recurs perquè a
dia d’avui no hi ha un informe d’intervenció i l’esmentat informe fos preceptiu, l’acord que
s’adoptàs avui seria nul i es podria dur a un pròxim plenari per convalidar-lo.
El sr. Batle demana que passaria si es retira la modificació que ha presentat el sr. Aguilar
que es l’aportació del vestuari i de la grada.
El sr. Secretari contesta dient que hi ha un problema i es que en aquest dictamen s’estan
estimant unes al·legacions del partit socialista que segons la nota informativa ja no
s’haurien d’estimar, es a dir les al·legacions no son estimables i per tant si s’arriba a un
acord aquest seria contradictori amb un futur acord que volguessin prendre.
Després de l’exposició feta pel secretari el sr. Batle retira el punt de l’ordre del dia.
El sr. Rodríguez dona l’enhorabona al sr. Batle, per fer lo que ell demanava des d’un
principi.
Posteriorment i donats els dubtes dels presents referent en aquest punt el Sr. Batle
decideix que es faci un recès, després del qual el reanuda el plenari amb la retirada
d’aquest punt.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER MODIFICAR LES
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ACTIVITAT
FISICA.
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Els reunits consideren el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per modificar
les bases d’execució del pressupost de l’Institut Municipal d’Activitat Física, de data 14 de
juliol de 2014, i que transcrit textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada el dia disset de juliol de
dos mil catorze, informa favorablement la següent proposta de modificació de les bases
d’execució núm. 1/2014 del Pressupost de l’Organisme Autònom IMAF:
Exp. Modificació bases d’execució núm. 1/2014
Pressupost. Exercici de 2014.
Rafel Torres Gomez, President de l’Organisme Autònom IMAF en justificació de les
circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient núm. 1/2014 de modificació de
les bases d’execució del Pressupost de l’ Organisme Autònom Institut Municipal
d’Activitat Física d’Inca de l'exercici de 2014.
MEMORIA
Vist la necessitat de dotar de finançament a una sèrie de clubs esportius locals que no
figuraven en les bases d’execució del Pressupost de l’Organisme Autònom IMAF per
l’any 2014, per haver estar constituïts amb posterioritat a l’aprovació dels pressuposts de
l’OA IMAF, s’ha de procedir a modificar la bases sisena als efectes d’incloure aquests
clubs esportius locals dins les subvencions nominatives que concedeix l’OA IMAF.
Per tot això es presenta la següent memòria:
PRIMER.- Modificar de la base 6ª de Subvencions i forma de justificació, el punt 3 relatiu
a: “Pel propi manteniment ordinari corresponent a la temporada esportiva 2013/14”, del
Pressupost de l’O. A. Institut Municipal d’Activitat Física per l’exercici de 2014;

Modificar la base 6. punt 3 en el següent sentit:
On s’estableix
BASE 6ª.
3.- Pel propi manteniment ordinari corresponent a la temporada esportiva 2013/14
JUSTIFICACIÓ: L’OA IMAF reconeix l’interès públic i social que duen a terme els clubs esportius locals i la
col·laboració que realitzen amb l’Ajuntament d’Inca amb l’incentiu de l’esport base a la nostra ciutat. Per això
determina que la millor manera d’atorgar las subvencions esportives és mitjançant la concessió directe.
OBJECTE: coajudar econòmicament amb les despeses necessàries per a la consecució dels seus fins durant la
temporada esportiva 2013/14.
BENEFICIARIS: els clubs esportius locals actius i legalment registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la CAIB.
REGIM DE CONCESSIÓ: directe (nominativament)
DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES: la dotació pressupostària destinada a cada club es determina en base als
següents ítems:
-Projecte de pressupost de la temporada 2013/2014 (ingressos-despeses prevists).
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-Núm de seccions esportives, de categories, d’esportistes durant la temporada 2013/14.
- Relació nominal i titulacions del personal tècnic.
- Quota a abonar els seus esportistes durant la temporada 2013/14
FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT: mitjançant un conveni regulador.
MODALITAT DE L’AJUT: econòmic.
RELACIÓ I QUANTIES:

DENOMINACIÓ DEL CLUB

OBJECTE

IMPORT

Club Esportiu Constància

90.000,00 €

Club Arthemys Inca

2.800,00 €

Club Gimnàstica Rítmica Inca

2.800,00 €

Cercle d'Escacs d'Inca

1.000,00 €

Club Natació Inca

2.000,00 €

Club Natació Sincro Inca

2.000,00 €

Club Futbol Sala Joves d'Inca

1.000,00 €

Club Colombòfil Inquense

800,00 €

Inca Tennis Taula Club

5.000,00 €

Club Bàsquet Ciutat d'Inca

8.000,00 €

Club Hípic i Cultural Es Raiguer

2.000,00 €

Club Esportiu Joan XXIII

Activitat esportiva temporada 2013/14

1.000,00 €

Club Ciclista Inca

2.800,00 €

Club Atletisme Inca

1.000,00 €

Club Juventud Constancia

9.000,00 €

Club Social del Pájaro Silvestre Inca

400,00 €

Unión Petanca Inca

600.00 €

Total

132.200,00 €

Es modifica per:
BASE 6ª.
3.- Pel propi manteniment ordinari corresponent a la temporada esportiva 2013/14
JUSTIFICACIÓ: L’OA IMAF reconeix l’interès públic i social que duen a terme els clubs esportius locals i la
col·laboració que realitzen amb l’Ajuntament d’Inca amb l’incentiu de l’esport base a la nostra ciutat. Per això
determina que la millor manera d’atorgar las subvencions esportives és mitjançant la concessió directe.
OBJECTE: coajudar econòmicament amb les despeses necessàries per a la consecució dels seus fins durant la
temporada esportiva 2013/14.
BENEFICIARIS: els clubs esportius locals actius i legalment registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la CAIB.
REGIM DE CONCESSIÓ: directe (nominativament)
DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES: la dotació pressupostària destinada a cada club es determina en base als
següents ítems:
-Projecte de pressupost de la temporada 2013/2014 (ingressos-despeses prevists).
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-Núm de seccions esportives, de categories, d’esportistes durant la temporada 2013/14.
- Relació nominal i titulacions del personal tècnic.
- Quota a abonar els seus esportistes durant la temporada 2013/14
FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT: mitjançant un conveni regulador.
MODALITAT DE L’AJUT: econòmic.
RELACIÓ I QUANTIES:

DENOMINACIÓ DEL CLUB

OBJECTE

IMPORT

Club Esportiu Constància

90.000,00 €

Club Arthemys Inca

2.800,00 €

Club Gimnàstica Rítmica Inca

2.800,00 €

Cercle d'Escacs d'Inca

1.000,00 €

Club Natació Inca

2.000,00 €

Club Natació Sincro Inca

2.000,00 €

Club Futbol Sala Joves d'Inca

1.000,00 €

Club Colombòfil Inquense

800,00 €

Inca Tennis Taula Club

5.000,00 €

Club Bàsquet Ciutat d'Inca

8.000,00 €

Club Hípic i Cultural Es Raiguer

2.000,00 €

Club Esportiu Joan XXIII

Activitat esportiva temporada 2013/14

1.000,00 €

Club Ciclista Inca

2.800,00 €

Club Atletisme Inca

1.000,00 €

Club Juventud Constancia

9.000,00 €

Club Social del Pájaro Silvestre Inca

400,00 €

Unión Petanca Inca

600.00 €

100 Emocions Esport Club

600.00€

Electrica CIEM-Incacolor

2000.00€

Club Esportiu Taekwondo

600.00€

Total

135.400,00 €

DISPÒS:
Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de les bases d’execució del
pressupost de l’O. A. Institut Municipal d’Activitat Física d’Inca per l’exercici de 2014.
Exp. Modificació bases d’execució núm. 1/2014 de l’OA IMAF
Pressupost. Exercici de 2014.
PROPOSTA D’ACORD
Proposta pel Sr. Rafel Torres Gomez, President de l’OA IMAF, la incoació de l’expedient
de modificació de les bases d’execució del Pressupost de l’ Organisme Autònom Institut
Municipal d’Activitat Física d’Inca de l'exercici de 2014.
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Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en Ple
l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació bases d’execució núm.
1/2014 del Pressupost de l’ Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física
d’Inca de l'exercici de 2014.
1. Modificar de la base 6ª de Subvencions i forma de justificació, el punt 3 relatiu a: “Pel
propi manteniment ordinari corresponent a la temporada esportiva 2013/14”, del
Pressupost de l’O. A. Institut Municipal d’Activitat Física per l’exercici de 2014;
Modificar la base 6. punt 3 en el següent sentit:
On s’estableix
BASE 6ª.
3.- Pel propi manteniment ordinari corresponent a la temporada esportiva 2013/14
JUSTIFICACIÓ: L’OA IMAF reconeix l’interès públic i social que duen a terme els clubs esportius locals i la
col·laboració que realitzen amb l’Ajuntament d’Inca amb l’incentiu de l’esport base a la nostra ciutat. Per això
determina que la millor manera d’atorgar las subvencions esportives és mitjançant la concessió directe.
OBJECTE: coajudar econòmicament amb les despeses necessàries per a la consecució dels seus fins durant la
temporada esportiva 2013/14.
BENEFICIARIS: els clubs esportius locals actius i legalment registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la CAIB.
REGIM DE CONCESSIÓ: directe (nominativament)
DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES: la dotació pressupostària destinada a cada club es determina en base als
següents ítems:
-Projecte de pressupost de la temporada 2013/2014 (ingressos-despeses prevists).
-Núm de seccions esportives, de categories, d’esportistes durant la temporada 2013/14.
- Relació nominal i titulacions del personal tècnic.
- Quota a abonar els seus esportistes durant la temporada 2013/14
FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT: mitjançant un conveni regulador.
MODALITAT DE L’AJUT: econòmic.
RELACIÓ I QUANTIES:

DENOMINACIÓ DEL CLUB

OBJECTE

IMPORT

Club Esportiu Constància

90.000,00 €

Club Arthemys Inca

2.800,00 €

Club Gimnàstica Rítmica Inca

2.800,00 €

Cercle d'Escacs d'Inca

1.000,00 €

Club Natació Inca

2.000,00 €
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Club Natació Sincro Inca

2.000,00 €

Club Futbol Sala Joves d'Inca

1.000,00 €

Club Colombòfil Inquense

800,00 €

Inca Tennis Taula Club

5.000,00 €

Club Bàsquet Ciutat d'Inca

8.000,00 €

Club Hípic i Cultural Es Raiguer

2.000,00 €

Club Esportiu Joan XXIII

1.000,00 €

Club Ciclista Inca

2.800,00 €

Club Atletisme Inca

1.000,00 €

Club Juventud Constancia

9.000,00 €

Club Social del Pájaro Silvestre Inca
Unión Petanca Inca

400,00 €
Activitat esportiva temporada 2013/14

Total

600.00 €
132.200,00 €

Es modifica per:
BASE 6ª.
3.- Pel propi manteniment ordinari corresponent a la temporada esportiva 2013/14
JUSTIFICACIÓ: L’OA IMAF reconeix l’interès públic i social que duen a terme els clubs esportius locals i la
col·laboració que realitzen amb l’Ajuntament d’Inca amb l’incentiu de l’esport base a la nostra ciutat. Per això
determina que la millor manera d’atorgar las subvencions esportives és mitjançant la concessió directe.
OBJECTE: coajudar econòmicament amb les despeses necessàries per a la consecució dels seus fins durant la
temporada esportiva 2013/14.
BENEFICIARIS: els clubs esportius locals actius i legalment registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la CAIB.
REGIM DE CONCESSIÓ: directe (nominativament)
DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES: la dotació pressupostària destinada a cada club es determina en base als
següents ítems:
-Projecte de pressupost de la temporada 2013/2014 (ingressos-despeses prevists).
-Núm de seccions esportives, de categories, d’esportistes durant la temporada 2013/14.
- Relació nominal i titulacions del personal tècnic.
- Quota a abonar els seus esportistes durant la temporada 2013/14
FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT: mitjançant un conveni regulador.
MODALITAT DE L’AJUT: econòmic.
RELACIÓ I QUANTIES:

DENOMINACIÓ DEL CLUB

OBJECTE

IMPORT

Club Esportiu Constància

90.000,00 €

Club Arthemys Inca

2.800,00 €

Club Gimnàstica Rítmica Inca

2.800,00 €

Cercle d'Escacs d'Inca

1.000,00 €
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Club Natació Inca

2.000,00 €

Club Natació Sincro Inca

2.000,00 €

Club Futbol Sala Joves d'Inca

1.000,00 €

Club Colombòfil Inquense

800,00 €

Inca Tennis Taula Club

5.000,00 €

Club Bàsquet Ciutat d'Inca

8.000,00 €

Club Hípic i Cultural Es Raiguer

2.000,00 €

Club Esportiu Joan XXIII

1.000,00 €

Club Ciclista Inca

2.800,00 €

Club Atletisme Inca

1.000,00 €

Club Juventud Constancia

9.000,00 €

Club Social del Pájaro Silvestre Inca

Activitat esportiva temporada 2013/14

400,00 €

Unión Petanca Inca

600.00 €

100 Emocions Esport Club

600.00€

Electrica CIEM-Incacolor

2.000.00€

Club Esportiu Taekwondo

600.00€
Total

135.400,00 €

Segon.- Exposar al públic la seva aprovació inicial en el Tauló d’anuncis d’aquesta
Corporació, previ anunci publicat en el B.O.C.A.I.B., durant un termini de quinze dies
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar
reclamacions davant el Ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra
s’entendrà aprovat definitivament”.
El sr. García vol fer una exposició sobre el punt anterior i es farà literal a petició del Sr.
Ramis.
El sr. García diu que en el punt anterior s’han referit l’oposicio per tant s’ha donat per
al·ludit, i que a més han dit que paralitzen tots els temes i el sr. García no entén com es
possible que essent minoria poden paralitzar l’activitat d’una majoria absoluta amb 11
regidors, quan actua amb la legalitat més estricta ja que en segons quins casos li
agradaria paralitzar-lo i que no fos simplement una votació en contra, i es demana perquè
s’utilitza aquest argument i que a vegades es paralitza per la seva pròpia majoria
absoluta.
El sr. Rodríguez vol aclarir sobre el punt anterior que quan el sr. Aguilar ha dit que va
ésser un jutge qui va dictaminar en contra i que l’ajuntament ha hagut de pagar, el sr.
Rodríguez es referia a la sentència d’Inca SAT, on diu que l’Ajuntament ha incorregut a
una il·legalitat i que ha de pagar les costes i també ha dit qui havia un informe favorable
dels tècnics de l’Ajuntament, així doncs el sr. Rodríguez sol·licita l’informe favorable dels
tècnics de la casa i sebre les costes a quan pugen.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar les bases
d’execució del pressupost de l’Institut Municipal d’Activitat Física i n’esdevé el següent
resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, Deu (10)
abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE, Independents d'Inca i Més per Inca
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per modificar les bases d’execució del pressupost de l’Institut Municipal
d’Activitat Física.
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6. PROPOSTA DE BATLIA PER LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES PISCINES MUNICIPALS
Els reunits consideren la proposta de batlia per la modificació dels preus públics per la
prestació de serveis a les piscines municipals, de data 23 de juliol de 2014, i que
transcrita textualment diu:
“PROPOSTA DE BATLIA DE MODIFICACIO DE LES NORMES DE GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES PISCINES MUNICIPALS D'INCA
Proposta del Batle i President de l’OA IMAF relativa a la proposta d’acord provisional de modificació de les
normes de gestió dels preus públics per a la prestació de serveis a les Piscines Municipals d'Inca (piscines
cobertes), que te com a objectius per una banda adaptar a les necessitats demandades l’oferta de serveis
que es vol donar, adaptar les tarifes als costos del servei de conformitat amb l’art 47 del mateix cos legal, i
finalment mantenir el camp de les bonificacions.
En compliment amb el que disposa els articles 41 al 47 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (R.D.Leg.2/2004,de 5 de març), en relació a l’art. 127 del mateix cos legal, que
s'acordi amb caràcter provisional la modificació de les normes de gestió dels preus públics per a la
prestació de serveis a les Piscines Municipals d'Inca (piscines cobertes). S'annexa la modificació.
2. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança
continguda en l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major tirada
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins els quals els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes
3. Finalitzada la referida exposició, aquesta Corporació adoptarà l'acord definitiu, contestant en el seu
cas les reclamacions presentades i aprovant la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no
es presentin reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense
necessitat d'adoptar-se altre acord.
1.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.
EL BATLE,
Rafel Torres Gómez
Inca, 16 de juliol de 2014

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA PISCINA
MUNICIPAL COBERTA D’INCA.
Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament
1. De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41 ambdós del rd legislatiu2/2004, de 5 de
març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per a la
prestació de serveis i/o activitats de la piscina municipal coberta (en endavant Piscines Municipals d’Inca), que es
regularà mitjançant la present ordenança.
2.objecte. Constitueixen l'objecte d'aquest preu públic els serveis i les prestacions motivats per l'assistència a les
activitats realitzades.
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Article 2n. Subjecte passiu.
1. Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn de l’ús i dels serveis
existents a les Piscines Municipals d'Inca.
2. Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que sol·licitin per a elles o per a terceres persones
qualsevol dels serveis, prestacions o activitats assenyalats a l'article 3r. D'aquesta ordenança.
Article 3r. Règim tarifari servei Piscines municipals d'Inca

INSCRIPCIÓ/INCORPORACIÓ

Per inscripció a qualsevol activitat monitoritzada
aquàtica o dirigida del curs 2014/2015
Assegurança d'accidents:

25,00 €/usurari
Assegurança col·lectiva d'accidents esportius: segons l'oferta de
l'asseguradora guanyadora del concurs. La quantia serà fixada
per acord del Consell d'Administració de l'OAIMAF, atenent a
l'informe sobre la totalitat de les propostes presentades de totes
les companyies convidades.

ENTRADES PUNTUALS PISCINA

Fins a 6 anys Inclòs)
Infantil (7 a 25 anys)
De 26 a 64 anys
Lloguer carrer piscina/hora

gratuït
3,50 €/dia
3,50 €/dia
20 €

ENTRADES PUNTUALS ZONA DE FITNESS/ ACTIVITAT DIRIGIDA

Majors de 16 anys
Activitat dirigida

5,00 €/usuari
6,00 €/usuari

ABONAMENTS PISCINA I ZONA DE FITNESS

Mensual
Joves de 15 a 25 anys (inclosos)
25,00 €
Adults a partir de 26 anys
30,00 €
Parella (1)
50,00 €
Familiar. (2)
55,00 €
(1) S'estén com a unitat familiar formada per una parella de fet, matrimoni.

Trimestral

Curs
escolar

10 mesos

45,00 €
50,00 €
90,00 €
75,00 €

90,00 €
100,00 €
190,00 €
150,00 €

100,00 €
110,00 €
200,00 €
175,00 €

S'estén com a unitat familiar formada per una parella de fet, matrimoni o adult, incloent-hi els fills menors de 18 anys en el moment
de pagar l'abonament.
(2)

DURADA DELS ABONAMENTS: és de 10 mesos, curs escolar, 3 mesos o mensual. Sempre en mesos consecutius i dins el temps
d'obertura de la instal·lació

TARIFES REDUÏDES ABONAMENTS I ENTRADES PUNTUALS
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Treballador municipal de l'Ajuntament d'Inca: S'entén treballador de l'Ajuntament d'Inca i dels seus organismes. 35% de
reducció als abonaments individuals i als usos puntuals
Persones de 65 anys o més, jubilats i pensionistes : 35% de reducció aplicable només als preus d'abonament a la instal·lació i i
als usos puntuals.
Persones discapacitades: a partir d'un 33% d'incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa, i
pensionistes per orfandat, 35% de reducció als abonaments individuals i als usos puntuals.
Famílies monoparentals: reducció del 15% als abonaments individuals i als usos puntuals. S'entén com a família monoparental la
constituïda per un sol progenitor amb el qual conviuen els fills nascuts o adoptats, que constitueix el seu únic sustentador. Només
s'aplica la tarifa reduïda al progenitor i als fills menors de 18 anys.
Famílies nombroses: gaudiran dels següents coeficients reductors aplicables només als usos puntuals. Només s'aplica la tarifa
reduïda als progenitor i als fills menors de 18 anys.
- de categoria general demostrable: 25% de reducció
- de categoria especial demostrable: 50 % de reducció
Grups: 2 €/usuari/mes
Centres escolars i APIMAS: D'acord amb el que disposa l'article 47 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb
el que disposa l'article 23.2b) de la Llei 7/18985, de règim local, la quantia del preu public serà fixada pel Consell d'Administració de
l'OA IMAF, atenent a l'estudi econòmic que s'efectuarà de totes les activitats a realitzar. A aquest efecte, una vegada elaborat l'estudi
econòmic per part del tècnic responsable, se n'informarà el regidor d'Esports per a l'elaboració de la proposta de determinació del
preu públic, que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació.D'acord amb el que disposa l'article 47 de Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals i amb el que disposa l'article 23.2b) de la Llei 7/18985, de règim local, la quantia del preu
public serà fixada pel Consell d'Administració de l'OA IMAF, atenent a l'estudi econòmic que s'efectuarà de totes les activitats a
realitzar. A aquest efecte, una vegada elaborat l'estudi econòmic per part del tècnic responsable, se n'informarà el regidor d'Esports
per a l'elaboració de la proposta de determinació del preu públic, que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació.
Clubs locals de natació i esportius: D'acord amb el que disposa l'article 47 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i amb el que disposa l'article 23.2b) de la Llei 7/18985, de règim local, la quantia del preu public serà fixada pel Consell
d'Administració de l'OA IMAF, atenent a l'estudi econòmic que s'efectuarà de totes les activitats a realitzar. A aquest efecte, una
vegada elaborat l'estudi econòmic per part del tècnic responsable, se n'informarà el regidor d'Esports per a l'elaboració de la
proposta de determinació del preu públic, que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació.
Documentació acreditativa: en tots aquests casos l'OA IMAF establirà la documentació a presentar
ACTIVITATS AQUÀTIQUES (monitoritzades, quotes mensuals)

Nadons de 6 a 36 mesos

sessions/setmana
1 sessió/setmana x 30'
2 sessió/setmana x 30'

ABONATS
25,00 €
30,00 €

NO ABONATS
30,00 €
40,00 €

Nadons petits de 3, 4 i 5 anys

1 sessió/setmana x 30'
2 sessió/setmana x 30'

25,00 €
33,00 €

30,00 €
37,00 €

infantil/joves/adults

1 sessió/setmana x 50'
2 sessió/setmana x 50'
3 sessió/setmana x 50'

22,00 €
24,00 €
27,00 €

29,00 €
32,00 €
36,00 €

Condicionament físic aquàtic

2 sessió/setmana x 50'
3 sessió/setmana x 50'

25,00 €
30,00 €

32,00 €
38,00 €
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Aigua salut (natació correctiva, terapèutica i 2 sessió/setmana
prepart)
3 sessió/setmana

28,00 €
32,00 €

36,00 €
40,00 €

TARIFES REDUÏDES ACTIVITATS AQUÀTIQUES (monitoritzades)
Treballador municipal de l'Ajuntament d'Inca: S'entén treballador de l'Ajuntament d'Inca i dels seus organismes. 35%
de reducció aplicable al preu de l'activitat aquàtica.
Persones de 65 anys o més, jubilats i pensionistes : 15% de reducció aplicable als preus d'activitats aquàtiques monitoritzades
en horari de 8 a 17 h.
Persones discapacitades: a partir d'un 33% d'incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa, i pensionistes
per orfandat, 35% de reducció al preu de l'activitat aquàtica
Famílies monoparentals reducció del 15% als preus d'activitats aquàtiques monitoritzades . S'entén com a família monoparental
la constituïda per un sol progenitor amb el qual conviuen els fills nascuts o adoptats, que constitueix el seu únic sustentador.
Només s'aplica la tarifa reduïda al progenitor i als fills menors de 18 anys.
Famílies nombroses: gaudiran dels següents coeficients reductors aplicables només als preus d'activitats aquàtiques
monitoritzades. Només s'aplica la tarifa reduïda als progenitor i als fills menors de 18 anys.
- de categoria general demostrable: 25% de reducció
- de categoria especial demostrable: 50 % de reducció
Documentació acreditativa: en tots aquests casos l'OA IMAF establirà la documentació a presentar.

Observacions:
La direcció es reserva el dret de modificar o suprimir qualsevol de les activitats o serveis, si les circumstàncies així ho
aconsellessin. També està oberta a qualsevol suggeriment, consulta o reclamació per part dels usuaris.
Article 4t. Promoció de l'esport
La presidència del Consell d'Administyració podrà aplicar la exempció total del preu de l'abonament com a premi per
activitats de caràcter promocional, popular, benèfic, esportiu, educatiu, social...
Article 5è. Reduccions i/o bonificacions:
Totes les reduccions i/o bonificacions només seran aplicables a usuaris residents (empadronats).
Per acord del departament de serveis socials municipal, es podrà determinar un percentatge variable de reducció, una
vegada estudiat l’informe preceptiu, quan el sol·licitant acrediti que els seus rendiments no superen el SMI en relació
amb el barem establert per l'Ajuntament. L’import bonificat resultant serà assumit, en aquest cas, pel departament de
serveis socials municipal.
En relació a l’aplicació de les reduccions vigents en el sistema tributari municipal s’entén per unitat familiar el conjunt
de les persones que conviuen en un mateix immoble, estiguin o no incloses en el mateix llibre de família, tot amb
referència al primer dia natural de cada exercici.
Les referides dades s’acreditaran amb el certificat de convivència municipal. La referida acreditació no produirà
efectes si s’observa que en l’històric de persones que conviuen en el domicili d’empadronament objecte de la reducció
consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l’exercici i l’alta de la mateixa persona a partir del segon
dia natural de l’exercici.
Article 6è. Obligació de pagament
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L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que se sol·licita qualsevol dels serveis
o activitats especificats a l’art. 3.
El pagament del preu públic s'efectuarà d’acord amb les normes de funcionament intern de la piscina municipal
coberta.
Cobrament:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La recaptació de les tarifes, la realitzarà l'OA IMAF, mitjançant domiciliació de rebuts, ingrés directe al compte
corrent de l’Organisme Autònom IMAF, targeta de crèdit o bé pagament directe en metàl·lic.
Les quotes que per qualsevol causa no s’hagin ingressat s’han d’exigir per la via de constrenyiment en la
forma prescrita pel Reglament general de recaptació i per les normes que el complementin o el substitueixin.
Són usuaris de cursets o bé d'abonaments aquells que acreditin que estan al corrent de pagament del rebut
en curs.
Els usuaris de cursets, juntament amb el 1r pagament, està obligat al pagament de la quota d'inscripció
corresponent al curs esportiu programat.
Les tarifes de les activitats aquàtiques són mensuals però l'IMAF podrà determinar que el seu pagament sigui
trimestralment (octubre/desembre – gener/març – abril/juny).
Els canvis de grup, d'activitat,... s'han de sol·licitar per correu electrònic, telefònicament o presencialment a
les oficines de la instal·lació.
L'OA IMAF es reserva el dret de modificar el programa d'activitats així com la seva configuració (horaris, núm.
Sessions,...)

Article 7è. Devolucions
1.

2.
3.
4.
5.

Si per motius aliens a l’OA IMAF, o bé per lesió o malaltia justificada, la persona usuària inscrita es volgués
donar de baixa, es tornarà el preu públic cobrat i es reintegraran les quotes corresponents al període de
temps gaudit del curset o activitat fins al moment de la petició. Tota fracció de mes es cobrarà com a mes
complet. La devolució del preu públic implica la pèrdua de la plaça.
Tendran dret a la devolució del preu públic abonat quan la renúncia a la prestació del servei (baixa) hagi estat
sol·licitada i notificada abans de l’inici de l’activitat.
Tendran dret a la devolució del preu públic abonat i no gaudit quan les causes siguin alienes a la persona
usuària.
Excepcionalment, mitjançant resolució de Presidència, es resoldrà particularment la devolució del preu públic
abonat i no gaudit per causes justificades i demostrables imputables a la persona usuària.
Les devolucions es tramitaran de la forma habitual, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada.

Article 8è. Infraccions i sancions tributàries
En matèria d'infraccions i la seva corresponent sanció, cal tenir en compte el que disposa la legislació sobre règim
local i disposicions complementàries o supletòries.
La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes defraudades no
prescrites.
Disposició final
En tot allò que no és previst en aquesta ordenança s’hi aplicarà el que s’estableix en la vigent llei de règim local i
altres disposicions.
La present modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el butlletí oficial de la
comunitat autònoma de les illes balears (BOIB). El seu període de vigència s’ha de mantenir fins que s’esdevengui la
seva modificació o la seva derogació expressa. Queda derogada l'Ordenança l'ordenança Reguladora del Preu Públic
per la prestació de serveis de la Piscina Municipal Coberta d'Inca (BOIB núm. 130 de 04/09/2012 pàg. 85 i 86).
El batle-president
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ESTUDI ECONÒMIC DE GESTIÓ DIRECTE DEL COMPLEX PISCINES
MUNICIPALS D'INCA.
PLANTEJAMENT I HIPÒTESI DE L'EXPLOTACIÓ
Horari de prestació de serveis:
De dilluns a divendres de 7 a 22 h
Dissabtes de 9 a 21 h
Diumenges i festius tancat
Aquestes instal·lacions restaran tancades durant els mesos de juliol i agost
Tipus de gestió: directe per l'OA IMAF
Serveis a externalitzar mitjançant contractació:
- Servei d'obertura recepció, tancament i d'atenció al públic
- Servei monitors executors activitats aquàtiques/vigilància SOS
- Servei de neteja
- Servei de manteniment (horabaixa i cap de setmanes)
- Servei d'explotació de màquines expenedores de begudes ffredes, calentes i productes sòlids
- Servei de fisioteràpia i nutrició
Serveis aportats per l'OA IMAF
- Direcció
- Producció i Coordinació d'activitats
- Manteniment i control de les instal·lacions tècniques
- Comptabilitat i administració
Pressupost d'ingressos i despeses
DESPESES
Compres:
De material d'oficina, informàtic i esportiu
Material oficina
Material informàtic
Material esportiu
TOTAL

900,00 €
350,00 €
3.200,00 €
4.450,00 €

Subministrament

27

De productes i articles de neteja, clor, gasoil, electricitat, consum d'aigua, telèfon/internet, alarma i publicitat oferta d'activitats.
Per la valoració dels següents conceptes s'ha tingut en compte el següent:
•
•
•

Productes i articles de neteja: s'han tingut en compte les despeses d'anys anteriors així com les d'altres instal·lacions
semblants.
Clor: s'ha tingut en compte el consum de clor d'anys anteriors.
Gasoil: dades de de l'auditoria energètica realitzada per la consultora energètica INTI ENERGIA SL l'any 2007 i dels
comptes d'explotació de 2011 i 2012 de l'actual concessionària

INTI ENERGIA SL
Comptes d'explotació de 2011 de l'actual concessionària
Cost realitzat durant l'exercici de 2013 per l'actual concessionària (91.053,26 litres)
Previsió cost estudi 12 mesos (consum de 90.435 l/any a 1,12 €/litre)
Previsió cost estudi 10 mesos (consum de 87.960 l/any a 1,12 €/litre)
•
•

Electricitat: S'ha fet un càlcul damunt els rebuts de juliol 2012 a juny de 2013 que ens dona un sumatori de 36.199,10 €
(cost de 12 rebuts)
Fent el càlcul damunt els rebuts de gener a desembre de de 2013 (fent una extrapolació de preus dels rebuts d'agost,
setembre i octubre de 2013 per no tenir-los físicament) ens dona un sumatori de 37.484,20 € (cost d'un mateix any
natural)

Cost rebuts de 12 mesos de juliol 2012 a juny de 2013
Cost d'1 any natural de gener a desembre de de 2013
Previsió cost estudi 12 mesos (incrementant un 4% el cost d'1 any natural)
Previsió cost estudi 10 mesos

•

36.199,10 €
37.484,20 €
38.983,57 €
32.485,00 €

Consum d'aigua: segons els rebuts dels 4 trimestres de 2013 facturats pel Servei Municipal d'aigües el consum ha estat
de 9.962 m3 i el seu import és de 7.438,63 €

Rebuts consum d'aigua de 2013: 1r trim de 2.393 € ; 2n trim de 2.549 €; 3r trim de 2.454 € i 4t
trim de 2.566 €. No es preveu increment de preus.
Previsió cost estudi (sense increment de preus 1 any)
Previsió cost estudi (sense increment de preus 10 mesos)

•

119.000 litres/any
111.860,00 €/any
84.679,53 €/any
101.015,90 €
98.515,90 €

7.438,63 €
7.438,63 €
5.605,47 €

telèfon/internet, alarma i publicitat oferta d'activitats.

Telèfon 1.200,00 € (cost obtingut d'un equipament similar extern). Servei
d'alarma de 550,00 € (cost obtingut d'un equipament similar pròpia) i publicitat
de 800,00 €
Previsió cost estudi (sense increment de preus 1 any)
Previsió cost estudi (sense increment de preus 10 mesos)

•

2.550,0
0€
1.750,0
0€

Publicitat.

Díptics/tríptics oferta de serveis

800,00 €

Reparacions conservació

Segons dades obtingudes d'un equipament similar extern
Segons les dades dels compte d'explotació 2011 de l'actual concessionària
Previsió cost estudi 1 any(hi ha un lloguer amb opció de compra del robot netejador de fons
de 3.256,00 €/any)
Previsió cost estudi 10 mesos

5.532,74 €/any
7.450,00 €/any
12.000,00 €/any
10.000,00 €

Assegurances
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Assegurança d'accidents:
o
o
o

Segons dades obtingudes d'un equipament similar extern
Segons les dades dels compte d'explotació 2011 de l'actual
concessionària (cobreix RC, prevenció, accidents i salut laboral)
Previsió cost estudi (464 usuaris x 5,00 €/usuari). Tarifa que actualment
paga l'IMAF pels usuaris inscrits al programa d'activitats dirigides

6.500,00 €
5.698,31 €
2.320,00 €

•

Assegurança RC, incendis...

•

Segons dades obtingudes d'un equipament similar extern

6.950,00 €

•

Segons les dades dels compte d'explotació 2011 de l'actual concessionària
(cobreix RC, prevenció, accidents i salut laboral)

5.698,31 €

•

Previsió cost estudi

6.800,00 €

Anàlisi de l'aigua
Contractació d'una empresa externa: analítiques de l'aigua i controls de qualitat de l'aire fets per un laboratori oficial.

•

Segons dades obtingudes d'un equipament similar extern

•

Segons les dades dels compte d'explotació 2011 de l'actual concessionària
(cobreix RC, prevenció, accidents i salut laboral)

•

Previsió cost estudi

3.536,00 €
0€
2.500,00 €

Recursos humans
La plantilla destinada serà la següent:
•
•

Recursos humans propis adscrits a l'OA IMAF: direcció, producció i coordinació d'activitats i manteniment i vigilància de
l'aigua dels vasos i instal·lacions tècniques
Recursos humans contractació de serveis externs: De consergeria/recepció, monitors/socorristes, de neteja i de
manteniment d'instal·lacions. Aplicació del 12% de BI i del corresponent IVA (21%).

Previsió del cost d'externalització dels serveis
•

Previsió cost estudi

192.051,13 €

INGRESSOS
Per inscripció a les activitats
Tots els usuaris que s'inscriguin a les activitats aquàtiques i dirigides (monitoritzades) pagaran 25,00 €/curs/usuari. Aquesta taxa
seria de nova creació.

•

Previsió d'ingressos estudi. 464 usuaris x 25,00 €

11.600,00 €

Per cursets de natació (oferta d'activitats aquàtiques curs)
•
•
•

Per elaborar l'estudi d'ingressos s'han tingut en compte el número d'usuaris mínim (columna usuaris mín.) i la taxa
només de no abonats. Els preus són mensuals.
La durada d'aquests programes és de 10 mesos. De setembre de l'any en curs a 30 de juny de l'any següent.
El pagament seria mensual/trimestral, per avançat: (ANNEX 1)
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•

Segons dades obtingudes d'un equipament similar extern

171.110,45 €

•

Segons les dades dels compte d'explotació 2011 i 2012 de l'actual concessionària

159.150,00 €

•

Previsió d'ingressos per activitats aquàtiques curs estudi 2014 (10 mesos)

128.614,20 €

Per entrades puntuals i abonaments a la piscina: (ANNEX 1)
•

Previsió d'ingressos d'inscripcions per abonaments

•

Previsió d'ingressos per entrades puntuals

•

TOTAL PREVISIÓ

35.006,00 €
5.618,25 €
40.624,25 €

Venda de productes (màquines dispensadores de productes i begudes)

•

D'explotació i venda mitjançant màquines dispensadores de productes i begudes, mitjançant contractació externa. Núm.
de màquines a instal·lar: 4 màquines (1 refrescs freds + 1 productes sòlids + 1 begudes calentes + 1 aigues d'1,5 l). La
comissió és d'un 20% de la recaptació mensual de totes les màquines, sense exigir cap mínim de productes venuts.

•

Segons les dades dels compte d'explotació 2011 i 2012 de l'actual concessionària

•

Previsió d'ingressos per venda mitjançant màquines dispensadores

0€
3.500,00 €

Cursets de formació
•

Per inscripcions a cursets de monitors de natació, de socorrisme i d'apnea

•

Segons les dades dels compte d'explotació 2011 i 2012 de l'actual concessionària

•

Previsió d'ingressos d'inscripcions a cursos formatius

0€
2.200,00 €

Per clubs, grups i d'altres contemplats en la nova Ordenança
•

Aplicació del preus de la nova ordenança (ANNEX 1)

Grups, aniversaris i d'altres

4.700,00 €

RESULTAT ESTUDI ECONÒMIC CENTRE PISCINES MUNICIPALS D'INCA (10 MESOS)
DESPESES
MATERIAL OFICINA
NETEJA
CLOR
MATERIAL INFORMÀTIC
MATERIAL ESPORTIU

PREVISIÓ 1 CURS
900,00 €
3.500,00 €
15.000,00 €
350,00 €
3.200,00 €

REPARACIONS CONSERVACIÓ

10.000,00 €

GASOIL

98.515,90 €

ELECTRICITAT

32.485,00 €

CONSUM D'AIGUA

5.605,47 €

TELÈFON/INTERNET

1.200,00 €
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ANÀLISI DE L'AIGUA

2.500,00 €

ALARMA

550,00 €

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

2.320,00 €

ASSEGURANÇA RC INCENDIS...

6.800,00 €

PUBLICITAT OFERTA D'ACTIVITATS

800,00 €

RECURSOS HUMANS

192.051,13 €
375.777,50 €

INGRESSOS
INSCRIPCIÓ CURS
CURSETS AQUÀTICS I DIRIGIDES
USOS ABONATS I PUNTUALS

PREVISIÓ 1 CURS
11.725,00 €
128.614,20 €
40.624,25 €

CLUB, GRUPS

3.500,00 €

VENDA PRODUCTES BEGUDES/SNAKS

3.500,00 €

CURSETS DE FORMACIÓ

2.200,00 €

SERVEI ANIVERSARIS

1.200,00 €
191.363,45 €

Resultat ingressos – despeses

-184.539,05 €

“
A l’inici del punt abandona la sessió plenària el Sr. Batle i passa a presidir el sr. Jerez. A
la segona intervenció de la sra. Coll entra el sr. Batle.
El grup municipal Partit Popular proposa una esmena i comenta que a l’anterior
ordenança s’ofertava la piscina o la piscina juntament amb totes les activitats, vol
separar la piscina de les activitats.
El sr. Rodríguez del grup municipal Mes per Inca sol·licita que consti amb acta que en
cap moment ha dubtat de la capacitat de la directora ni de la capacitat tècnica dels
tècnics de l’Ajuntament per dur a terme el projecte de la piscina, en canvi si posa en
dubte que el personal de l’IMAF sigui suficient per atendre als usuaris, i recalca que no
es refereix a la seva capacitat tècnica.
El grup municipal Partit Popular proposa les següents esmenes:
- A l’article 3er de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de
la piscina municipal coberta d’Inca a l’apartat Inscripció/Incorporació s’ha de canviar la
frase “Per inscripció a qualsevol activitat monitoritzada aquàtica o dirigida del curs
2014/2015” per , “Per inscripció a qualsevol activitat monitoritzada aquàtica o dirigida del
curs 2014/2015, matrícula, targeta i assegurança” i el·liminar la frase Assegurança
d’accidents.
- A l’apartat Entrades puntuals a la piscina s’ha de canviar la frase “De 26 a 64 anys” i
ha de dir “A partir de 64 anys”.
- A l’apartat Tarifes Reduïdes abonaments i entrades puntuals s’elimina la reducció per
els treballadors municipals de l’Ajuntament d’Inca.
El grup municipal PSIB-PSOE proposa una esmena:
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L’esmena consisteix en afegir dins les tarifes reduïdes el perfil d’aturats amb un 35% de
reducció igual que les persones de 65 anys o més, jubilats i pensionistes.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel grup del Partit
Popular i grup municipal PSIB-PSOE i n'esdevé el següent resultat: onze (11) vots a
favor del grup municipal del Partit Popular, dos (2) en contra del grup municipal
Independents d’Inca i vuit (8) abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE i Més per
Inca.
Seguidament se sotmet a votació la proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, vuit (8) en contra dels grups
municipals PSIB-PSOE i del grup municipal Independents d’Inca i dues (2) abstencions
del grup municipal Més per Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la proposta de batlia per la modificació
dels preus públics per la prestació de serveis a les piscines municipals .

7.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER PRORROGAR
LA CESSIÓ AL CONSELL DELS TERRENYS DEL PARC DE BOMBERS.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 21
de juliol de 2014 que transcrit textualment diu:
“El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 va crear el Servei
de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament (SERPREISAL).
Com a conseqüència de la creació del SERPREISAL, en data 21/3/85 es va signar un
conveni entre les dues institucions amb l’objecte de regular la prestació per part del
Consell de Mallorca del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament dins el terme
municipal de l’ajuntament d’Inca.
Com a conseqüència de la signatura del conveni, l’Ajuntament d’Inca va cedir, per
conveni de data 16 d’octubre de 1986, el ús d’un solar de propietat municipal, denominat
Cas Metge, d’uns 2.229,94 m2 de superfície, situat a la carretera Palma Alcúdia, finca
registral núm. 19.701, i sobre el qual el Consell de Mallorca va dur a terme la construcció
i posada en funcionament de l’actual parc.
La clàusula cinquena del conveni preveia que la cessió d’ús dels terrenys al Consell de
Mallorca era per un període màxim de 10 anys, i que transcorregut aquest període
revertiria el total domini del terrenys i de les construccions a l’Ajuntament, si be es podria
convenir de mutu acord prorrogar la cessió. Així, el conveni va deixar de vigir el 16
d’octubre de 1996, i les institucions signants no varen tramitar cap prorroga del conveni.
No obstant això, el servei que prestava el Consell de Mallorca s’ha prestat normalment,
sense cap tipus de canvi, fins a data d’avui.
Atesos aquests antecedents, es considera convenient regularitzar l’actual situació
derivada de la manca de conveni que doni cobertura a l’ús del terreny i de les
instal·lacions, mitjançant la signatura d’un de nou en termes anàlegs a l’anterior. En
conseqüència, la Comissió Informativa d’Urbanisme, a la seva sessió de dia 21 de juliol
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de 2014, va acordar elevar a la consideració del Ple municipal les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la cessió del ús temporal i gratuïta del solar denominat C’as
Metge, d’uns 2.229,94 m2, finca registral nº 19701, al Consell de Mallorca per destinar-lo
a parc de bombers baix les condicions que es descriuen en el conveni que s’adjunta.
SEGON.- Aprovar l’esmentat conveni.

TERCER.- Facultar al Sr. Batle-President per la seva signatura.”
Així mateix, els reunits consideren el conveni que es presenta, el qual textualment diu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT D’INCA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I
SALVAMENT.

PARTS
La Sra. Maria Salom Coll, presidenta del Consell de Mallorca, nomenada pel Ple de la
Corporació en data 25 de juny de 2011, actuant en nom i representació del Consell de
Mallorca.

El Sr. Rafel Torres Gómez, batlle de l’Ajuntament d’Inca nomenat pel Ple de la
Corporació en data ____________, actuant en nom i representació de l’Ajuntament
d’Inca.
ANTECEDENTS
1. El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 va crear el Servei
de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament (SERPREISAL).
2. Com a conseqüència de la creació del SERPREISAL, en data 21/3/85 es va signar un
conveni entre les dues institucions amb l’objecte de regular la prestació per part del
Consell de Mallorca del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament dins el terme
municipal de l’ajuntament d’Inca.
3. Com a conseqüència de la signatura del conveni, l’Ajuntament d’Inca va cedir, per
conveni de data 16 d’octubre de 1986, el ús d’un solar de propietat municipal, denominat
Cas Metge, d’uns 2.229,94 m2 de superfície, situat a la carretera Palma Alcúdia, finca
registral núm. 19.701 (Foli ___, Tom _______, Llibre_______ del Registre de la Propietat
núm. ____ d’Inca), i sobre el qual el Consell de Mallorca va dur a terme la construcció i
posada en funcionament de l’actual parc.
4. La clàusula cinquena del conveni a que fa referència el paràgraf anterior preveia que
la cessió d’ús dels terrenys al Consell de Mallorca era per un període màxim de 10 anys,
i que transcorregut aquest període revertiria el total domini del terrenys i de les
construccions a l’Ajuntament, si be es podria convenir de mutu acord prorrogar la cessió.
Així, el conveni va deixar de vigir el 16 d’octubre de 1996, i les institucions signants no
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varen tramitar cap prorroga del conveni. No obstant això, el servei que prestava el
Consell de Mallorca s’ha prestat normalment, sense cap tipus de canvi, fins a data
d’avui.
5. Atesos aquests antecedents, les parts signants consideren convenient regularitzar
l’actual situació derivada de la manca de conveni que doni cobertura a l’ús del terreny i
de les instal·lacions, mitjançant la signatura d’un de nou en termes anàlegs a l’anterior.
6. Vist l’Acord del Plenari de l’Ajuntament d’Inca de ________.
7. Vist l’Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de _____________.
Atès tot el que s’ha exposat ambdues parts es reconeixen, mútua i recíprocament la
competència i capacitat necessàries per formalitzar aquest conveni i l’acorden
subscriure, en base a les següents
Acords
Primer. L’Ajuntament d’Inca cedeix gratuïtament al Consell de Mallorca l’ús del següent
immoble:
1. El solar de la seva propietat, ubicat al terme municipal d’Inca, situat a la carretera
Palma – Alcudia, denominat Cas Metge, finca registral núm. 19.701 (Foli ___, Tom
_______, Llibre_______ del Registre de la Propietat núm. ____ d’Inca), d’una superfície
segons
títol
d’aproximadament
2.229,94
m 2,
amb
referència
cadastral
__________________.
2. El parc de bombers construït a aquest solar, que inclou la totalitat de les edificacions
existents, específicament una torre de pràctiques, una cotxera i un edifici de diferents
usos.
S’adjunta plànol.
Segon. Seran a càrrec del Consell de Mallorca totes les despeses corrents i de
conservació, així com les reparacions que siguin necessàries per mantenir el parc.
Tercer. Seran per compte de l’Ajuntament d’Inca tots els impostos i tributs derivats de la
titularitat de l’immoble esmentat en la clàusula primera d’aquest conveni.
Quart.- Aquest conveni tendra una vigència de quinze anys. Podrà prorrogar-se de mutu
acord entre les parts per períodes de quinze anys abans de la finalització del termini
d’aquest conveni o de qualsevol de les ulteriors pròrrogues.
A la finalització del termini de vigència el Consell de Mallorca haurà d’entregar a
l’Ajuntament el solar mes totes les edificacions i instal·lacions existent sense dret a
indemnització per cap concepte a favor del Consell.
Cinquè. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, el Conveni s’extingirà per les
causes següents:
a) Pel transcurs del termini previst com a vigència del conveni.
b) Per acord mutu de les parts.
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c)Per la construcció i posada en funcionament d’un nou parc de bombers al terme
municipal d’Inca
d) Per les causes generals que estableix la legislació vigent
I en prova de conformitat, signen aquest conveni,
Palma,
Per l’Ajuntament d’Inca

Pel Consell de Mallorca
Maria Salom Coll

“
Explica el Dictamen el Sr. Jerez qui explica que es tracta d’actualitzar el conveni que és
del 1986 i es pretén actualitzar el tema per donar cobertura a l’ús del terrenys i
instal·lacions.
Intervé el Sr. Ramis qui vol fer una valoració totalment positiva del servei i explica que
creu que varen presentar una proposta a principi d’any reclamant el manteniment de les
instal·lacions, tot i que no se va votar a favor.
Així, vol demanar que al conveni s’incorporàs, tant a les consideracions com a les
clàusules de rescissió, que el Consell s’encarregàs i complís amb el manteniment i fos
una clàusula de rescissió el seu incompliment. Per altra banda, que se faci un parc nou
de bombers amb una centralització dels servei a nivell de Mallorca, fet que seria molt
positiu pel funcionament i per la ciutat d’Inca per la qual cosa demanarien que
l’ajuntament d’Inca fes les pases per incentivar i motivar al Consell perquè sigui una
realitat un nou Parc de Bombers al centre de la illa.
Concreta les esmenes en el sentit següent: tant a la part d’obligacions com a les causes
d’extinció, inclou el compromís de manteniment de les instal·lacions en perfectes
condicions per part del Consell Insular així com contemplar la incentivació i motivació
d’un nou Parc de Bombers.
Tot seguit intervé el Sr. García qui també vol proposar una esmena al conveni en el sentit
que s’afegeixi a la clàusula 5 com a causa d’extinció del conveni la falta d’ús o trasllat de
les uniat operatives, és a dir, que el Consell o el Servei de Bomber no pot convertir les
instal·lacions en un simple magatzem sinó que, per falta d’ús o d’ús de les unitat
operatives, s’extingeixi el conveni entre l’Ajuntament i el Consell.
Per la seva banda, el Sr. Caballero qui manifesta estar d’acord amb el Dictamen
presentat així com el conveni que se presentat. No veu cap inconvenient en donar
suports a les propostes presentades pels grups que han intervingut anteriorment.
Tot seguit intervé el Sr. Jerez per contestar les diferents intervencions. Contestant al Sr.
Ramis explicant que creu que el conveni contempla el tema de la conservació de l’edifici
al conveni que presenten. Per altra banda, si que recollirien l’esmena del Sr. García en el
sentit de rescissió del conveni per falta d’ús. Explica que al punt 2 dels acords es
contempla que es faran càrrec de les reparacions pel manteniment i conservació del
parc. Afegeix que el Consell té previst fer una inversió important per la modernització de
les instal·lacions i que per això es firma el conveni que té una durada de 10 anys.
El Sr. Batle cedeix l’ús de la paraula al Sr. Secretari qui explica que no veu molt clar que
se pugui exigir la conservació de les instal·lacions com a clàusula de resolució del
conveni tal com proposa el grup socialista, ja que l’Ajuntament únicament cedeix el solar.
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E Sr. Secretari explica que l’esmena presentada del grup independents d’Inca, podria ser
de la següent manera: “Serà causa de resolució del conveni la falta d’ús o la falta
d’unitats operatives al Parc de Bombers”.
Seguidament es sotmet a votació l’esmena presentada pel grup municipal Independents
d’Inca la qual és aprovada per unanimitat de tots els regidors (21).
A continuació, 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 en relació al conveni amb el Consell de Mallorca per a la cessió
d’un solar per al Parc de Bombers.

8.
PROPOSTA DE LA BATLIA RELATIVA A LES BASES PER AJUDES
COMPLEMENTÀRIES ALS ESTUDIANTS PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA
ERASMUS.
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia relativa a les bases per ajudes
complementàries als estudiants de la UIB participants en el programa Erasmus, de data
21 de juliol, que transcrita textualment diu:
“El batle-president, PROPOSA el següent acord al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de les ajudes complementàries als
estudiants de la UIB participants en el programa Erasmus del següent contingut
textual:
AJUDES COMPLEMENTÀRIES ALS ESTUDIANTS DE LA UIB PARTICIPANTS EN
EL PROGRAMA ERASMUS.
L'Ajuntament d'Inca, mitjançant l'Àrea de Cultura i Educació i dins la tasca que
desenvolupa el Centre Universitari d'Inca orientada al foment d'estudis superiors,
convoca ajudes amb una dotació econòmica de 2.000 € per a ESTUDIANTS DE LA
UIB PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA ERASMUS, entre l'1 d'octubre del 2013 i l'1
d'octubre del 2014.
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA
1. Objecte i finalitat.
S'estableixen ajudes complementàries amb la finalitat de donar suport econòmic a les
despeses que tenen els actuals estudiants universitaris empadronats al municipi
d'Inca i que han gaudit d'una beca de mobilitat internacional Erasmus dins el període
comprès entre l'1 d'octubre de 2013 i l'1 d'octubre del 2014.
2. Dotació pressupostària
La dotació econòmica total de la present convocatòria, per a l'any 2014 és de 2.000 €
a càrrec de la partida pressupostaria núm 320-489 pressupost general de l'Ajuntament
d'Inca de l'any 2014.
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3. Destinataris
B. El beneficiari ha d'estar empadronat al municipi d'Inca amb una antiguitat
mínima d'un any.
C. El sol·licitant ha d'estar matriculat actualment com a estudiant d'una carrera
universitària – diplomatura, llicenciatura, estudis de grau o postgrau- durant el
curs 2013/2014.
D. Haver gaudit d'una beca ERASMUS i haver-la realitzada dins el període
comprès entre l'1 d'octubre del 2013 i l'1 d'octubre del 2014.
4. Documentació a presentar per accedir a l’ajuda:
• Sol·licitud degudament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases.
• Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant o document equivalent.
• Certificat d'empadronament on consti l'antiguitat mínima d’un any.
• Fotocòpia de la matrícula de la persona sol·licitant (curs 2013/2014), en què
s'especifiquin el nombre d'assignatures matriculades.
• Fotocòpia de la carta d'atorgament de la beca Erasmus, expedida per la
universitat espanyola corresponent.
• Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic emès per la Universitat estrangera
on s'ha realitzat la beca Erasmus (segellat o certificada per la universitat).
• Declaració jurada que no estar sotmès a cap de les prohibicions que preveu
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Quan la persona beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament d’Inca, com a
conseqüència d’un deute vençut, liquidat i exigible, es pot acordar la
compensació.
5. Lloc de presentació de la sol·licitud d’ajuda. La documentació es pot presentar:
a) Tramitació presencial
AJUNTAMENT D'INCA
Registre d'entrada
Plaça Espanya, 1
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores; dissabtes de 8 a 13 hores.
b) Tramitació administrativa mitjançant correu postal
Oficines de correus
En el cas que la sol·licitud s'enviï mitjançant tramitació administrativa per correu
postal, és convenient posar-se en contacte previ al tel. 971 507 123.
Tota la documentació s'haurà de presentar a l'oficina de correus dins sobre obert,
per tal que aquesta oficina dati i segelli l'exemplar destinat a l'Ajuntament d'Inca.
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6. Termini de presentació de la documentació i calendari de tramitació de les sol·licituds.
Per tal de presentar les sol·licituds conforme a les presents bases s'avendrà de
conformitat amb els següents terminis:
a) PERIODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Des de les 8:30 hores del
dilluns 1 de setembre fins a les 13 hores del dissabte 20 de setembre de 2014.
b) PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS. Es publicaran a la pàgina web de
l'Ajuntament http://incaciutat.com/administracio-municipal. A partir 1 d'octubre de
2014.
En un termini de deu (10) dies, una vegada acabat el termini de presentació de
sol·licituds, la Regidora de Cultura i Educació, Centre Universitari publicarà la llista
provisional d'admesos i els exclosos, per no haver presentat la documentació adient
o no complir els requisits de les bases.
c) PERÍODE D'ESMENA D'ERRORS -Per manca de documentació- del 2 al 11
d'octubre de 2014- fins a les 13:00 h.
Els sol·licitants exclosos disposaran d'un termini de deu (10) dies a comptar des de la
publicació de la llista provisional per presentar la documentació requerida, en el
Registre d’Entrades de l’Ajuntament d’Inca dins l’horari establert.
En cas de no presentar la documentació requerida, el sol·licitant quedarà exclòs.
d) PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES. Es publicaran a la pàgina web de
l'Ajuntament http://incaciutat.com/administracio-municipal. Dia 24 d'octubre de 2014.
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l'import de la beca
concedida, s'exposaran al tauler dels Casal de Joves d'Inca i la pàgina WEB de
l'Ajuntament d'Inca.
7. Criteris / Quantia destinada i repartiment.
La quantia destinada a cada ajut anirà en funció als mesos d'estada i es repartirà de
manera proporcional entre les sol·licituds presentades. Es realitzarà un informe des
de l’àrea d’Educació amb l'avaluació de les sol·licituds presentades i una proposta de
repartiment de les Ajudes a concedir.
8. Justificació i pagaments.
La justificació de l’ajuda complementària es realitza amb la presentació de tota la
documentació acreditativa del compliment dels requisits per accedir a la mateixa.
L'ajut es liquidarà mitjançant un sol pagament, que es farà una vegada s'hagi conclòs
la tramitació administrativa de la present convocatòria, i atenent la disposició del
departament municipal d'Intervenció.
ACCÈS ALS MODELS I SOL·LICITUDS
El model de sol·licitud, les presents bases i tota la informació complementària es
podrà trobar al següents llocs:
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•
•
•

Ajuntament d'Inca (registre d'entrada). Plaça Espanya, 1 (dins l'horari d'atenció
al públic).
Casal de Joves d'Inca. Avinguda de Lluc, 299. Tel. 971 507 123 (dins l'horari
d'atenció al públic).
Al web municipal www.ajinca.net.

Tota la informació referent a les següents bases es farà pública de forma simultània al
tauler del Casal de Joves d'Inca i a la pàgina web municipal.
Per a qualsevol consulta o revisió prèvia de les sol·licituds us podeu posar en contacte
amb la responsable del Centre Universitari d'Inca.
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.”
Els diferents grups polítics proposen modificar la proposta d'acord amb les següents
esmenes:
Substituir la frase “ajudes complementàries als estudiants de la UIB” per “ajudes
complementàries als estudiants”, eliminant les paraules “de la UIB”.
Modificar el punt 3.2 “El sol·licitant ha d'estar matriculat actualment com a estudiant
d'una carrera universitària –diplomatura, llicenciatura, estudis de grau o postgraudurant el curs 2013/2014” pel següent: “El sol·licitant ha d'estar matriculat durant
el curs 2013/2014 i ha d'haver estat titular d'un curs Erasmus Plus”.
Modificar el punt 4.e substituint el texte “expedida per la universitat espanyola
corresponent” per “expedit pel centre d'estudis corresponent”.
Modificar la quantitat de la dotació económica de 2.000 € per 6.000 €.
El Sr. Secretari explica que si volen que aquest increment de 4.000 euros vagi a compte
d'aquesta partida nro. 32048900 convé incloure com un acord dins la Proposta de Batlia
que aquesta quantitat es nutrirà d'aquesta partida.
Seguidament es passen a votar les esmenes i n'esdevenen el següent resultat:
unanimitat (21).
Finalment es passa a votar la proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia relativa a les
bases per ajudes complementàries als estudiants participants en el programa Erasmus.
9. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR EL PLA DE DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC D’INCA.
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar el Pla de Desenvolupament
Turístic d’Inca, de data 21 de juliol, que transcrita textualment diu:
“VIST que l’Ajuntament d’Inca, d’acord amb el previst a l’article 8 f) de la Llei 8/2012 de 19
de juliol de Turisme, és competència dels ajuntaments la redacció i aprovació dels Plans
de desenvolupament turístics municipal en el marc del Pla Integral de Turisme de les Illes
Balears (PITIB).
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VIST que l’article 70 de la Llei 8/2012, es regula els objectius mínims que han de complir
els plans de desenvolupament turístics municipal i, en tot cas, l’obligació que s’adapti a les
directrius que estableix el Pla integral de turisme de les Illes Balears.
Per altra banda, la Disposició addicional dissetena de la Llei 8/2012, preveu que el termini
d’any des de l’aprovació definitiva dels Pla integral de turisme de les Illes Balears, el
consells insulars i els municipis han d’iniciar la tramitació de l’aprovació dels seus plans de
desenvolupament turístic.
ATÈS la necessitat de dur a terme la redacció del Pla esmentat, no només per complir
amb l’obligació que estableix la Llei de Turisme, sinó també per disposar d’una eina per
analitzar i establir les directrius del municipi en el àmbit turístic, tenint en compte que es
tracta del primer recurs econòmic de les Illes Balears.
ATÈS que per part de l’Ajuntament es va encarregar a un especialista en la matèria la
realització d’aquest Pla, la qual cosa va implicar la formalització d’un contracte menor de
serveis.
ATÈS que per part de la Regidoria Comerç, Fires, Dijous bo i Turisme, s’han realitzat
diferents reunions informatives amb els grups municipals amb representació al Consistori i
entitats i associacions del municipi d’Inca, als efectes d’informar sobre el contingut del Pla
i fer les aportacions i suggeriments que es considerin.
Així mateix, l'avantprojecte del pla es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament, amb
l’objecte de donar la major publicitat possible del document.
Per tot això, el batle-president PROPOSA el següent acord al Ple de l’Ajuntament:
1.- APROVAR el Pla de Desenvolupament Turístic del Municipi d’Inca, conforme
estableix l’article 8 f) de la Llei 8/2012, 19 de juliol de turisme de les Illes Balears.
2.- PUBLICAR l’acord en el butlletí oficial de les Illes Balears als efectes oportuns.
3.- NOTIFICAR el present acord juntament al Pla de desenvolupament turístic a la
Conselleria de Turisme i Esport del Govern de les Illes Balears als efectes oportuns.”
La Sra. Tarragó explica que encara no disposa de la versió definitiva corregida del pla
amb les aportacions de totes les persones que han participat en el procés formatiu.
Per aquest motiu la Proposta de la Batlia per aprovar el Pla de Desenvolupament Turístic
d’Inca queda damunt la taula per debatre a la propera sessió plenària.

10. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE
DETALL PER LA REORDENACIÓ DE VOLUMS A LA PARCEL·LA QUALIFICADA COM
A EQUIPAMENT ESPORTIU ES3.
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar definitivament l'estudi de detall
per la reordenació de volums a la parcel·la qualificada com a equipament esportiu ES3, de
data 21 de juliol, que transcrita textualment diu:
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“INFORME-PROPOSTA que emet el Lletrat assessor municipal, en relació a l’ aprovació
definitiva de l’Estudi de Detall per a la reordenació de volums per l’ampliació d’una edificació
existent destinada a vestuaris a la parcel·la qualificada com a equipament esportiu ES3;
perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I.- VIST l'expedient municipal consistent en la redacció d’estudi de detall per dur a terme la
reordenació de volums per a l’ampliació d’una edificació existent destinada a vestuaris a la
parcel·la qualificada com a equipament esportiu ES3 al PGOU d’Inca de 2012; en resulten
els Antecedents de fet següents:
1.- Per l’Ajuntament d’Inca es va encarregar al Arquitecte, Sr. Francesc Alemany, la redacció
d’un estudi de detall per dur a terme la reordenació de volums per a l’ampliació d’una
edificació existent destinada a vestuaris a la parcel·la qualificada com a equipament esportiu
ES3 al vigent PGOU d’Inca 2012
2.- En data de 16 d’abril de 2014, l’Arquitecte Municipal va informar el projecte d’Estudi de
Detall, considerant que compleix amb els requisits urbanístics i tècnics i es pot informa de
forma favorable.
3.- Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 24 d’abril de 2014, es va aprovar
inicialment el projecte d’Estudi de Detall i es va sotmetre a informació pública per un termini
d’un mes, mitjançant anuncis en el boib, un diari i la pàgina web de l’Ajuntament.
Així mateix, es va notificar de forma persona a l’entitat Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), com a entitat directament afectada per l’Estudi de Detall en qüestió.
4.- Transcorregut el termini d’informació pública, per part de l’entitat SFM, es va remetre
informe amb data de registre d’entrada de 28/05/2014, on s’adverteix de la necessitat de
tenir en compte les següents consideracions tècniques:
“Que al tratarse de una parcela urbana son de aplicación las limitaciones a la propiedad
establecidas en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y su
Reglamento (aprobado mediante el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre).
........................
Es por todo lo anterior que se estima necesario que la reforma del edificio de los vestuarios
existentes no suponga ampliación en la volumetría del mismo y, por otra parte, que la nueva
edificación contemplada en el estudio de detalle se retranquee respetando las limitaciones
establecidas por la normativa sectorial ferroviaria.”
II.- ATÈS el que disposen els articles 31, 35.1.a) i 40.2 del Text Refós de la Llei sobre Règim
del Sòl i Ordenació Urbana de 9 d'abril de 1976; els articles 6.1 del Reial decret-llei 16/1981,
de 16 d’octubre, d’adaptació de plans generals d’ordenació urbana; i els articles 65, 66 i 140
del Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament, en relació a la tramitació i
aprovació dels estudis de detalls.
III.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.c) i e), 21.1 j), 22.2 c) i 25.2.d) de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, 2 d'abril; i els articles 4.1.c) i e), 41.27),
163 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals de 28 de novembre de 1986; es considera que la competència per
l’aprovació inicial de l’instrument de planejament consistent en un estudi de detall, correspon
al batle el qual delega en la Junta de Govern, en virtut de l’article 23 de la Llei 7/1985.
En conclusió, el Lletrat municipal que subscriu sotmet el present Informe-Proposta
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FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi
Ambient perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació de la JUNTA DE GOVERN
LOCAL, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’Estudi de Detall per dur a terme la
reordenació de volums per a l’ampliació d’una edificació existent destinada a vestuaris a la
parcel·la qualificada com a equipament esportiu ES3 al PGOU d’Inca de 2012; amb les
condicions tècniques i limitacions que es preveuen a l’informe del SFM de data 23/05/2014
respecte al compliment de la normativa sectorial ferroviària.
2.- PUBLICAR l’acord en el butlletí oficial de les Illes Balears als efectes oportuns.
3.- NOTIFICAR personalment als propietaris i demés afectats per l’Estudi de Detall en
qüestió.”
Durant el debat, el Sr. Batle s'absenta de la sala. Presideix la sessió el Sr. Jerez.
També s'absenten de la sala el Sr. Rodríguez i la Sra. Barceló.
Finalitzades totes les intervencions es passa a votar la proposta i n’esdevé el següent
resultat: desset (17) vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS per Inca i un (1)
vot d'abstenció del grup municipal Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar
definitivament l'estudi de detall per la reordenació de volums a la parcel·la qualificada com
a equipament esportiu ES3.
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ A
L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DEL PERSONAL DE LA POLICIA
LOCAL.
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
ratificar la seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé els següent
resultat: unanimitat (18).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular en relació a
l’avançament de l’edat de jubilació del personal de la Policia Local, que transcrita
textualment diu:
“L’article 161 bis 1 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, incorporat per la Llei 40/2007, de 5 de
desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, preveu que l’edat mínima de 65
anys exigida per a tenir dret a pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat
Social podrà ser rebaixada per Reial Decret, a proposta del Ministeri de Treball i Afers
Socials, en els grups o activitats professionals en què els treballs siguin de naturalesa
excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat
o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió o
treball el mínim d’activitat que s’estableixi.
Així mateix, l’apartat 13 de la disposició final tercera de la Llei 26/2009, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2010, que afegia la disposició addicional quaranta-setena al
Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, estableix la possibilitat d’avançar
l’edat de jubilació dels membres del Cos de la Ertzaintza.
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Significativa és la redacció de la disposició addicional sisena, sobre jubilació anticipada
del personal funcionari, de la Llei 7/2007, on s’estipula que “...assegurar la no
discriminació entre col·lectius amb característiques semblants i la conveniència d’ampliar
la possibilitat d’accedir a la jubilació anticipada de determinats col·lectius.”
Com es sabut, l’edat de la jubilació del personal de la policia local és la que disposi la
legislació estatal bàsica.
Si ens fixem amb les edats de jubilació de diferents països de la Unió Europea, podem
veure les diferències significatives que patim en el nostre país, per exemple en el cas
d’Alemanya els policies es jubilen entre els 55 i 60 anys, a Bèlgica a partir dels 54 anys, a
Grècia als 55 anys, a Irlanda del Nord amb 35 anys de servei, al Regne Unit als 60 anys
els comandaments i 57 els agents, a Itàlia als 60 anys.
També és un fet inqüestionable l’existència de nombrosos casos d’incapacitat laboral per
raons de penositat, perillositat i toxicitat en el treball del col·lectiu de la policia local.
Per tot el exposat, el Grup Municipal del Partit Popular ha considerat que l’Ajuntament
d’Inca havia d’adoptar el següent ACORD:
Instar a la Federació de Municipis i Províncies, la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i
la Direcció General de l’Ordenació de la Seguretat Social que proposin al Congrés dels
Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social que permeti
l’avançament de l’edat de jubilació de Policies Locals, per mitjà de l’aprovació de les
següents mesures:
1. El reconeixement de la professió de Policia Local com a professió de risc, posant fi a
la injustícia d’una edat de jubilació que no té en compte l’edat funcional, així com la
incidència en desenvolupament de la tasca policial.
2. La incorporació del col·lectiu de Policies Locals i Autonòmics al grup de professionals
que els hi són d’aplicació els coeficients reductors en l’edat de jubilació, en les
mateixes condicions que es contempla a la disposició addicional quaranta-setena del
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei General de la Seguretat Social.”
Durant la intervenció de la Sra. Horrach el Sr. Batle s'incorpora a la sala de Plens i
continua presidint la sessió.
També s'incorporen a la sala el Sr. Rodríguez i la Sra. Barceló.
Finalitzades totes les intervencions es passa a votar la moció i n’esdevé el següent
resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal Partit Popular i deu (10) vots d'abstenció
dels grups municipals PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular en relació a l’avançament de l’edat de jubilació del personal de la Policia Local.
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA EN DEFENSA DE LA SANITAT
PÚBLICA I L’HOSPITAL COMARCAL D’INCA.
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
ratificar la seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé els següent
resultat: unanimitat (21).
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Els reunits consideren la Moció del grup municipal Més per Inca en defensa de la sanitat
pública i l’Hospital Comarcal d’Inca, de data 22 de juliol, que transcrita textualment diu:
“Un dels guanys socials més importants per a Inca i per a tota la seva comarca va ser la
posada en marxa de l'Hospital Comarcal d'Inca, que va ser fruit de molts d'anys de
reivindicació i mobilització ciutadana.
Tanmateix, la política de retallades i restriccions que suporta la sanitat pública i que
dificulta considerablement que es pugui oferir un servei sanitari universal i de qualitat als
ciutadans de les Illes Balears, també afecten aquest centre hospitalari.
El personal de l’Hospital d’Inca fa un gran esforç per atendre a tots els usuaris, però és
necessari disposar de tots els recursos humans i materials possibles per a cobrir totes les
demandes. En aquest sentit, són reiterades les notícies relatives a les mancances o al
tancament de serveis de l’Hospital Comarcal d'Inca.
La gerència de l'Hospital Comarcal d'Inca ha pres la decisió de reduir els serveis amb
vista a la temporada d'estiu. Aquesta mesura es va fer efectiva l'1 de juliol amb el bloqueig
de 18 llits d'hospitalització a la secció de Medicina Interna, de manera que la deixava tan
sols amb una sola infermera durant el torn de nit; i el tancament d'un quiròfan.
Per tot això, el Ple adopta el següent ACORD:
L'Ajuntament d'Inca convida el conseller de Salut i el gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca
a mantenir una reunió urgent amb tots els representants municipals de la comarca per tal
de tractar aquesta situació.”
Finalitzades totes les intervencions es passa a votar la moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal Més per Inca
en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca.
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA EN SUPORT AL TRANSPORT
FERROVIARI.
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
ratificar la seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé els següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal Més per Inca en suport al transport
ferroviari, de data 22 de juliol, que transcrita textualment diu:
“El passat 15 de juliol, una avaria va afectar tots els serveis de tren dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca que va deixar literalment 'tirats' centenars de persones sense
saber quan es resoldria l'avaria i sense oferir-los un sistema de transport alternatiu, com
ara els busos del TIB.
No és la primera vegada que fets com aquests danyen la imatge i desprestigien el servei
públic del transport ferroviària. Sense anar més enfora, l'estació del tren d'Inca fa
setmanes que no compta amb banys públics, la qual cosa provoca enormes molèsties als
usuaris d'aquest servei.
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A més, quan estiguin finalitzades les obres dels nous banys, només seran accessibles
amb la compra del bitllet del tren, la qual cosa farà que aquelles persones que esperen
fora del torn no podran disposar de banys públics. Per altra banda, els usuaris de l'estació
de busos d'Inca tampoc no disposen d'aquest servei.
Cal recordar també que dia 5 de novembre del 2012, Serveis Ferroviaris de Mallorca va
tancar el baixador del tren situat al costat de la barriada de Crist Rei sense donar cap
tipus d'explicació. Des d'aleshores, els usuaris d'aquesta barriada han de fer una volta
considerable per accedir al tren.
A més, a l'inici d'aquesta legislatura, hi va haver una pujada de tarifes de SFM i el TIB,
que en alguns casos representava fins a un 58 % de pujada. I el passat mes d'abril, va
tenir lloc una nova pujada en els preus públics dels bitllets de tren.
El Govern d'Estat ha invertit i continua invertint milers i milers de milions d'euros en tren
d'alta velocitat a la Península, mentrestant el Govern de les Illes Balears ni tan sols ha
reclamat unes mínimes inversions ferroviàries per a Mallorca, tal i com recull la disposició
transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia o la Llei de Règim Especial.
Per tot això, el Ple adopta els següents acords ACORDS:
•

•
•
•

•

L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a garantir un transport
ferroviari amb caràcter de servei públic digne, de qualitat i accessible tant en
termes de preus com de freqüències.
L'Ajuntament d'Inca reclama l'obertura immediata del baixador de Crist Rei.
L'Ajuntament d'Inca sol licita la instal lació de banys portàtils provisionals a l'estació
d'Inca mentre es dugui a terme les obres dels banys habituals.
L'Ajuntament d'Inca sol licita la instal lació d'uns banys exteriors que puguin donar
servei als usuaris de l'estació de busos i a les persones que esperen fora dels torns
del tren.
L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a anul·lar la recent pujada
de taxes a SFM i reduir-les al nivell de preus de 2011, amb l'objectiu de garantir
l'accessibilitat al sistema públic de transport i en particular del tren.”

Els diferents grups acorden eliminar el punt cinquè dels acords que diu “L'Ajuntament
d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a anul·lar la recent pujada de taxes a SFM i
reduir-les al nivell de preus de 2011, amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat al sistema
públic de transport i en particular del tren.”
El Sr. Caballero vol que quedi clar que el seu grup continua pensant que l'Ajuntament
d'Inca pot instar el Govern de les Illes Balears per tal d'anular la pujada de taxes ja que és
una petició que fa, però per tal d'arribar a un acord i es pugui aprovar la resta d'acords no
tenen cap inconvenient en retirar aquest punt per tal de poder aprovar la moció.
Seguidament es passen a votar les esmenes i n'esdevenen el següent resultat: unanimitat
(21).
Finalment 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 del grup municipal Més per Inca
en suport al transport ferroviari.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA PER LA IMPLANTACIÓ DE LA
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FINESTRETA ÚNICA.
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
ratificar la seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé els següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal Més per Inca per la implantació de la
finestreta única, de data 22 de juliol, que transcrita textualment diu:
“L’existència de diferents administracions públiques, amb una concurrència multilateral en
molts de casos, obliga els ciutadans al tràmit de qualsevol sol licitud entre diferents
administracions amb una despesa de temps i dedicació personal addicional.
La Resolució de 7 de gener de 2008, per la qual es publica el Conveni marc entre
l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la CAIB per al desenvolupament
d’una Xarxa d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà, pretén resoldre en part aquesta
situació.
Aquest conveni preveu que els ciutadans puguin tramitar la documentació administrativa a
través d’una única finestra, que en aquets cas, és la més propera i avinent, és a dir, la
municipal. Amb aquest conveni es facilita el tràmit administratiu, ja que, a través dels
canals d’atenció al ciutadà del propi Ajuntament, podran presentar de forma centralitzada
la documentació dirigida a qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat o de
l’Administració de la CAIB, incloses les entitats de dret públic vinculades,
independentment de la seva ubicació territorial.
Per tot això, el Ple adopta els següents ACORDS:
•

•

L'Ajuntament d'Inca acorda adherir-se al conveni marc entre l’Administració
General de l’Estat i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a desenvolupament d’una Xarxa d’Oficines Integrades d’atenció al ciutadà, en
la categoria inicial “d’oficina de contacte”: consisteix en recepció, registre i tramesa
de sol licituds, escrits i comunicacions que dirigeixi el ciutadà a l’Administració
pública d’acord amb les especificacions i protocol d’adhesió que s’hi preveu.
L'Ajuntament d'Inca donarà trasllat del present acord als òrgans pertinents perquè
es faci el seguiment del seu tràmit.”

El Sr. Caballero proposa la retirada de la moció i emplaça a l'equip de govern per
convocar una Comissió amb tots els grups polítics per tal de parlar de totes aquestes
qüestions.
Sense cap objecció els reunits acorden la retirada de la Moció del grup municipal Més per
Inca per la implantació de la finestreta única.
15. MOCIONS URGENTS.
A. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE RELATIVA A LA CONDEMNA
DELS ATACS MILITARS I VULNERACIÓ DELS DRETS HUMANS A LA
FRANJA DE GAZA.
En primer lloc cal sotmetre a votació la urgència de la moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).

46

Els reunits consideren la Moció del grup municipal PSIB-PSOE relativa a la condemna
dels atacs militars i vulneració dels drets humans a la Franja de Gaza, de data 24 de juliol,
que transcrita textualment diu:
“L'assassinat de tres adolescents israelians i d'un adolescent palestí cremat viu ha
provocat la commoció de les societats palestina i israeliana. Aquests fets completament
repulsius propis de societats sumides en un conflicte armat que dura des de fa més de 65
anys, han de ser condemnats de forma categòrica i haurien de servir per reflexionar sobre
la necessitat de cercar vies de sortida a una situació tan dramàtica.
En aquest sentit, és també del tot punt condemnable que la reacció de les autoritats
israelianes hagi estat el bombardeig de la Franja de Gaza, provocant la mort de més de
600 palestins i la preparació d'una invasió terrestre que, de manera més que previsible,
comportarà noves morts entre la població civil.
Durant les darreres setmanes el poble palestí està sofrint un càstig col·lectiu totalment
injustificat i desproporcionat: ferits i assassinats, inclosos menors i població civil,
detencions arbitràries, destrucció d'habitatges i bombardeigs massius. El govern israelià
està vulnerant clarament els drets humans i la legalitat internacional, i només serveix per
perpetuar el conflicte i el dolor que causa. Així mateix, cal ressenyar que també és
condemnable el llançament de coets per part de Hamàs sobre territori israelià que també
han causat dolor i por.
D'altra banda, el passat 9 de juliol de 2014, va fer 10 anys que el Tribunal Internacional de
Justícia de la Haia va emetre un dictamen en el qual considerava il·legal el mur construït
per Israel en territori palestí ocupat. A aquest dictamen el Tribunal Internacional de Justícia
va considerar que Israel havia de desmantellar el “Mur de la vergonya” i els assentaments,
així com també restituir als palestins les terres annexionades. Malauradament, 10 anys
després la situació només ha empitjorat i el govern israelià segueix aplicant les seves
polítiques d'ocupació, colonització i ad'apartheid amb total impunitat.
Considerant, així mateix, que estan paralitzades les converses de pau directes entre les
parts i
que han fracassat tots els recents esforços per a la reanudació de les negociacions;
considerant que la UE ha demanat a les parts que continuïn treballant per continuar
accions polítiques per conduir a la creació del clima de confiança necessari per garantir
unes negociacions positives, que s'abstinguin de realitzar accions que enfonsin la
credibilitat del procés i que evitin la seva instigació.
Per tot això, presentem davant el Ple per al seu debat i aprovació, si escau, el següent
acord:
1. L'Ajuntament d'Inca sol·licita al Govern de l'Estat que exigeixi al govern israelià el
cessament immediatament dels atacs militars i les accions repressives sobre la
població palestina i deixi de vulnerar sistemàticament els drets humans i el dret
internacional humanitari. Així com que dugui a terme l'aixecament immediat del
bloqueig a la Franja de Gaza i el canvi en les seves polítiques d'ocupació, colonització i
apartheid en contra de la legalitat internacional.
2. L'Ajuntament d'Inca demana al Govern de l'Estat també exigeixi que Hamàs cessi
immediatament el llançament de coets sobre territori israelià.
3. L'Ajuntament d'Inca reclama al Govern de l'Estat que insti a la comunitat internacional i
el Consell de Seguretat de Nacions Unides a trobar, sense més dilació, una resposta i
una solució adequades a la crisi actual i a exigir l'accés de l'ajuda humanitària a Gaza i
permetre el trànsit de civils palestins.”
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Finalitzades totes les intervencions es passa a votar la moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal PSIB-PSOE
relativa a la condemna dels atacs militars i vulneració dels drets humans a la Franja de
Gaza.
B. PROPOSTA DE BATLIA EN DEFENSA DEL SERVEI PÚBLIC DE CORREUS.
En primer lloc cal sotmetre a votació la urgència de la moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de Batlia en defensa del servei públic de Correus, de
data 24 de juliol, que transcrita textualment diu:
“Aquesta batlia presenta a consideració del plenari aquesta proposta recollint les
inquietuts en aquest sentit expressades personalment pel sindicat Comissions Obreres en
una recent trobada. Serveixi idò aquesta moció com a suport als treballadors de Correus.
En un context com l’actual, Correus té un indubtable paper per contribuir a la cohesió
social, territorial i econòmica del país, tant a nivell estatal com autonòmic, assumint i
prestant un servei públic a ciutadans, empreses i administracions en la totalitat dels nuclis
de població, al marge de la seva rendibilitat econòmica.
Les dades ho posen en valor: més de 8.000 municipis atesos, 16 milions de llars, 3,2
milions d’empress (més del 99Ç% son primes) i untotal de 7.100 punjts d’atenció en
l’àmbit rural 8carters rurals i oficines) i més de 100.000 quilòmetres diaris.
Conseqüentment, la regulació postal europea i espanyola preveu mecanismes de
finançament per garantir la prestació del correu a tot el territori. Un servei públic que
només és atès en àmplies zones per l’empresa Correus i que, de no ser així,
desapareixeria, en no donar-se les condicions de rendibilitat per la seva prestació per part
del sector privat.
Aquest grup s’observa amb preocupació el sistemàtic setge del servei postal públic per
part d’alguns grups de pressió amb forts interessos empresarials i financers en el sector
de la logística i la paqueteria. Setge empresarial, mediàtic i jurídic que podria afectar
milions de ciutadans, així com al correcte funcionament de l’Administració, com
esmentàvem anteriorment.
Aquest grup ha tingut coneixement de la demanda presentada a la Comissió Europea per
la patronal del sector logístic, exigint a l’Estat Espanyol la devolució del finançament del
servei postal universal des de 1998.
L’estrenyiment de marges econòmicas i empresarials està comportant un cost social molt
alt a nivell general (8.000 llocs suprimits, milers de barris sense repartiment, centenars de
zones rurals descobertes, més de 16 milions de ciutadans de mitjanes i petites poblacions
afectades) i a les Illes Balears, en la que l’ajust ha significt en concret: 200 llocs suprimits,
diverses urbanitzacions de Llucmajor sense repartiment regular, milers ciutadans afectats
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per la pèrdua o afebliment del servei postal, centenars quilòmetres de repartiment retallat,
etc. I, sobretot, pot afectar a mitjà termini a la futura viabilitat empresarial de Correus, al
servei públic que presta i l’ocupació dels gairebé 55.000 de treballadors.
A data d’avui la pau social amb les representants dels treballadors i treballadores està a
punt de trencar-se com ho demostra el bloqueig del Conveni Col·lectiu després de 6
mesos de negociació sense cap avanç o les diferents mobilitzacions i aturades que
comencen a sorgir en diverses províncies i això pot impedir el desenvolupament del Pla
d’Acció de Correus (pla de desenvolupament emepresarial).
Així les coses, de no donar-se un posicionament del Govern en aquest sentit, consideram
que es podria posar en perill la figura del carter i dels serveis postals a la ciutadania, i, tal
com ha anunciat les organitzacions sindicals hi ha un clar risc de conflictivitat laboral i
social.
Per tot això, amb la present proposta demanam al Govern de la nació perquè prengui les
mesures necessàries per garantir la viabilitat del servei postal públic:
- Definint una posició d’Estat que expressi sense ambigüitat la seva defensa del servei
postal públic i els seus compromisos amb el futur de Correus com a empresa
capdavantera del sector públic, cessant com més aviat les disputes d’interessos i
posicions entre ministeris.
- Garantint els compromisos de finançament per a la prestació dels serveis postals a tots
els ciutadans expressats i aprovats en el seu del Parlament espanyol.
- Impulsant una regulació del mercat que no retalli el PLA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
POSTAL UNIVERSAL als ciutadans i que tanqui espais als interessos mercantils que les
multinacionals i lobbies financers que només busquen benefici i rendibilitat a curt termini
a compte del dre dels ciutadans.
- Assegurant que els ciutadans rebin el repartiment de correspondència 5 dies a la
setmana com manda la Directiva Postal Europea.
- Desbloquejant les mesures ministerials que estan impedint a Correus la transició de la
carta, avui en clara caiguda per l’efecte substitució, cap a nous mercats, sobretot
paqueteria.
Desbloquejant les decisions ministerials que impedeixen per a la consecució d’un acord
laboral, avui inexistent, del qual dependrà l’ocupació i les condicions de 55.000
treballadors, però també la pau social a punt de trencar-se i, en conseqüència, l’estabilitat
en la gestió de l’operador públic Correus”.
Finalitzades totes les intervencions es passa a votar la proposta i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).
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Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de Batlia en
defensa del servei públic de Correus.

PRECS I PREGUNTES.
Fa ús de la paraula el Sr. Batle qui manifesta que el grup municipal socialista no ha
presentat preguntes, el Sr. Garcia tampoc.
Intervé el Sr. Garcia per manifestar que si, que ell n’ha presentades, donant-li el Sr. Batle,
seguidament l’ús de la paraula.
-

Precs i preguntes formulades pel grup municipal Independents d’Inca.

1.- Manifesta el Sr. García que la primera pregunta fa referència a les preguntes que no
s’han contestat a anteriors plenaris i queden sense contestat tot i haver-los dit que se
contestarien el dilluns següent al darrer divendres.
Explica el Sr. Batle que s’ha sorprès quan el Sr. Garcia li ha dit que no estaven
contestades, demanant-li disculpes, ja que se pensava que estaven contestades.
Per la seva banda, al Sr. García no el sorprèn. Afegeix que es tracta de preguntes en
relació a una instància que varen presentar relativa a unes factures en relació a una
contractació d’uns anàlisis d’aigua, també ho varen demanar al plenari però no s’ha
contestat; varen demanar sobre la central de compres varen demanar un informe de la
gestió que han fet, d’allò que havia de suposar un estalvi de 500.000 € cada any i no en
tenen constància de la qüestió; també varen fer una pregunta molt senzilla en relació al
plec de condicions de la recollida de fems deia que hi havia 300 contenidors en rústic, 150
orgànic i 150 de rebuig, considerant que la pregunta és molt fàcil i encara no s’ha
contestat ja que potser està mal redactada; afegeix que hi ha una sèrie de preguntes més
que tampoc se’ls ha contestat, pregant que se contestin.
2.- Varen llegir en premsa un comentari damunt que el batle volia sortir més a la televisió
o que algú havia fet una gestió perque sortis més, considera que el tema és serio, ells
estan d’acord amb el que ha dit el batle. Explica que el Sr. Batle els va montar un pis a
IB3...
Manifesta el Sr. Batle que no pot estar d’acord amb ell ja que ell no ha dit això.
Explica el Sr. Garcia que ells estan d’acord amb el batle en que surti més per la televisió,
si ho vol, si ho vol, estan d’acord amb ell. Continua explicant que els va montar un pis, els
facilita informació i videos, demanant com no ha de sortir més per IB3, si bé li vol pregar,
si és possible, com a pregunta, que miri de fer un esforç i torni a montar la radio municipal
d’Inca.
Contesta el Sr. Batle que ho va veure a la fira i se va imaginar que un comentari d’algú o
alguna cosa que se va dir, però evidentment ell no ha parlat amb ningú d’IB3, ni en té
interés; també ha d’afegir que no se sent gens maltractat ni per IB3 ni per cap mitjà de
comunicació ni local ni autonòmic; creu que donen la cobertura que han de donar a la
ciutat d’Inca, a l’ajuntament d’Inca i evidentment té un grau de satisfacció alt, amb la qual
cosa, no sap molt bé d’on va sortir això.
Explica el Sr. García no deia que ho hagués dit ell, contestant el Sr. Batle que certament
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quedava clar que no ho havia dit ell però li va parèixer graciós, són aquestes coses que
surten però no sap qui va fer el comentari ni qui se va queixar però ell nova esser.
No els ha montat un pis, simplement els ha facilitat un local... l’expressió de “montar un
pis” li pareix un poc preocupant.
3.- Els dos dies darrers han observat que a la plaça del Bestiar, a la part del c/ Formentor
o on ha d’haver l’equipament, se posen en marxa, a un cert temps, el reg d’aspersió de la
gespa. Els consta que hi ha moltes places i moltes zones ajardinades que tenen reg
instal·lat, que els consta que ha funcionat però fa molt de temps que no funciona i la
gespa està marró i les plantes estan difuntes; els agradaria saber si fan contes actuar en
aquest sentit, utilitzar els sistemes de reg que estan instal·lats o quin és el motiu pel que
no s’utilitza aquest sistema de reg.
Contesta el Sr. Jerez qui explica que el motiu pel qual no s’empra el sistema de reg, quan
està instal·lat, és perquè no funciona. Hi ha zones que se va instal·lar reg, que s’ha fet
malbé, que han passat camions...., a les zones que estan bé, estan funcionant.
Demana el Sr. García si li pot dir una zona on funcioni bé, contestant el Sr. Jerez que la
zona del monument del principi de la Gran Via Colom, la plaça Mallorca.
Demana el Sr. García si se refereix a la plaça Mallorca, davant el Burguer King,
manifestant el Sr. Jerez que l’Av. Reis Catòlics també funciona.
Manifesta el Sr. García no deu funcionar molt bé ja que, pel que ha vist aquesta setmana,
no ho pareix.
4.- Han arreglat el tema de la plaça d’Orient. Varen fer una pregunta en relació als bancs
perque la brigada va pintar i arreglar els bancs i dos minuts després els varen substituir
per uns bancs nous, cosa que no acaben d’entendre, potser ho haurien d’explicar. A més ,
vol pregar que algú, potser l’encarregat de vigilar aquesta qüestions, que anàs a veure
l’escala que baixa cap a la plaça Mallorca, ja que, si pretenen que sigui una zona verda,
estan a punt d’aconseguir-ho ja que hi ha tota classe...
Intervé el Sr. Jerez qui diu que hi havia, que avui mati tenien previst intervenir, cosa que
confirma el Sr. Batle, que ja no hi són.
Explica el Sr. García que potser quan ha anunciat la pregunta les han llevades però que la
foto ja està feta, que ho ha vist quan venien al matí cap a l’ajuntament.
Manifesta el Sr. Batle que no ha anunciat cap pregunta en relació a aquest tema, li ha dit
que volia demanar en relació als bancs de la plaça Orient, no ha parlat de cap escala, ni
de cap herba ni res, manifestant el Sr. García que així ho té escrit al seu paper,
considerant el Sr. Batle que el Sr. García anuncia les preguntes com vol i no pot dir que
avui ha anunciat la pregunta, no ha dit res de l’escala, només ha parlat dels bancs de la
plaça Orient.
Explica el Sr. García que quan ell governava passava el mateix, només ha anunciat la
pregunta i ja està arreglat per la qual cosa els felicita però el tema està en que quan venia
a les 9h, té una foto, estava en una autèntica zona verda, donant-li l’enhorabona per
haver-ho arreglat. En relació al tema dels bancs, manifesta que ja li ho contestaran.
Fa ús de la paraula el Sr. Jerez qui explica que ho volia explicar però no li ha deixat.
Explica el Sr. Batle que tenen un infiltrat al facebook del Sr. García o no sap què i que li
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han fet una foto mentre feien la foto avui matí i l’han penjat al facebook.
Manifesta el Sr. García que no s’amaga, ja ho ha dit, quan pujava cap a l’ajuntament, no
s’amaga ni diu mentides, com d’altres. Reitera el Sr. Batle que no li ha anunciat la
pregunta.
Afegeix el Sr. Garcia que anar amb la veritat per davant els dona molta tranquilitat,
manifestant el Sr. Batle que és el facebook que els dona tranquilitat; poden veure una
reunió de persones, no estant d’acord el Sr. García ja que anava totsol i no s’amagava de
res. Si aquest és el sistema perque arreglin la ciutat, manifesta que en farà més de fotos
tot i que potser l’haurien de nomenar càrrec de confiança a ell.
Per la seva banda, el Sr. Jerez vol contestar la pregunta en relació als bancs, explicant
que s’havien encomenat els banc i una vegada arreglada la plaça, varen trobar que
s’havien de possar el quatre bancs iguals, retirant els que hi havia i possar-los tots iguals.
El cost de cada banc és de 194,60€. Pel que fa als vells, s’han retirat i dut a lijar i soldar,
acabar d’arreglar per reciclar a un altre lloc, cosa que corrobora el Sr. Batle.
5.- Han detectat aquesta setmana que se va una altre enquesta en relació a la Ronda
Nord; no saben qui la fa i suposa que el Sr. Batle tampoc sap ni qui la fa, si la fa
l’ajuntament, si la fa el Partit Popular, si la fa el Partit Socialista o els Independents. Ell vol
manifestar que ells si que han fet una enquesta que no és científica ni rigorosa ni tal però
si que poden dir que el 43% no volen ronda, volen ronda un 23% i un 34% no sap ni
contesta ni volen saber res. Quan plantegen quin tipus de ronda volen, explica que un
37% vol un vial urbà tal i com li han explicat, un 13% volen el projecte presentat pel PP, no
coneixen el projecte un 30% i no volen contestar un 20%.
Explica que, si això els serveix per complementar qualsevol decisió que puguin prendre,
estarà content, tot i que l’enquesta s’ha fet damunt 100 persones només i ja ha dit que ni
era rigorosa ni científica
Demana el Sr. Batle que potser li pot passar les dades i evidentment pot ser un punt de
partida interessant, explicant el Sr. García que per això ho ha explicat, sempre en positiu.
Conclou que no té més preguntes.
Per la seva banda, el Sr. Batle explica que, vist que estan de festes, tenen la celebració
del patró dia 30, desitja molts anys a tots, que tengin bones festes a tots i que el mes
següent no se celebrarà cap plenari, llevat de l’extraordinari, tal com assenyalen els
assistents.
Explica el Sr. García que ell, personalment, dia 30 se’n va de vacances, cosa que diu
perquè ho sapiguen.
Manifesta el Sr. Batle que ell no té la mateixa sort, no se’n va de vacances i ja se veuran
si s’ha de convocar el plenari extraordinari. Conclou per desitjar les bones festes a tots.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les setze hores,
de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.

52

