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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats
que hi ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 23 DE
JULIOL DE 2010
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a
l’esmentada acta.
Atès que cap dels presents hi té cap observació a fer, se sotmet a votació ordinària
l’aprovació de l’Acta de la sessió de data 23 de juliol de 2010, que s’aprova per
unanimitat dels regidors presents (19).
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada l’Acta de la sessió de data 23 de
juliol de 2010.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 658 AL
773 DE 2010
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 658 al 773 de 2010.
Demana l’ús de la paraula el Sr. Ramis Otazua per manifestar que a Inca, malgrat el
lema de més seguretat, més equipaments i menys imposts, passa tot el contrari,
cada vegada hi ha menys manteniment amb més mala imatge de la ciutat, i es
produeix inseguretat als ciutadans que hi circulen. Així, una dona va caure, una dona
embarassada, una dona de 84 anys; són exemples de persones accidentades pel
mal estat dels carrers i espais públics; el seu grup constantment ha advertit que
considera que és el manteniment l’important. Per tant, a causa del paviment de
devora l’Ajuntament, una senyora de 84 anys va caure i va demanar que se li pagàs
el cost de les ulleres, cosa que se li ha denegat, sense escoltar-la, tot i que el
paviment s’ha hagut d’arreglar en nombroses ocasions. Tots els ciutadans d’Inca
paguen els seus impostos corresponents i, a canvi, volen que els equipaments
estiguin acord amb el que paguen i que, per tant, hi hagi un control més estricte, per
part de l’equip de govern, dels espais públics, cosa que aniria en benefici de la
imatge de la ciutat i, alhora, dels ciutadans.
El Sr. Batle respon que tot és millorable i que la seva tasca és intentar millorar els
espais públics, però fer d’això un problema generalitzat per als ciutadans considera
que és un error; pel que fa al tema de les reclamacions patrimonials, sempre es fan
en base a un informe de la policia i, si té raó, se li dóna, si bé han detectat que
algunes no estan justificades; sempre els queda la via contenciosa perquè qui no
estigui d’acord pugui reclamar. Tot són criteris, si bé mai estaran satisfets amb la
totalitat de la ciutat; ara bé, no es pot dir que és l’assignatura pendent de l’equip de
govern, ja que hi han fet molta feina, però no és el gran debat.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.

3. PRESA DE CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS ASSUMPTES: DECRET DE
BATLIA SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN; DECRET
DE BATLIA DE NOMENAMENT DE REGIDOR DELEGAT; ESCRIT DEL
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIU A NOVES
DESIGNACIONS A LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I
EN ELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS
Atès que cap dels membres del Ple hi fa cap observació, els reunits se’n donen per
assabentats.
4. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DE L’AJUNTAMENT I DELS DIFERENTS ORGANISMES
AUTÒNOMS DE L’EXERCICI DE 2008
Els reunits consideren la Proposta de Batlia, de data 30 d’agost de 2010, la qual
transcrita textualment diu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Rafel Torres Gómez, batlle-president de l'Ajuntament d'Inca, elev a la consideració del
PLE de l'Ajuntament la següent proposta d'acord:
La Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 28
de juny de dos mil deu, informa favorablement, per majoria, el Compte General
d'aquesta entitat local de l'exercici de 2008, elaborat amb els documents descrits en
l'article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, integrada per la pròpia de
l'Ajuntament i el dels seus organismes autònoms. El referida COMPTE GENERAL ha
complit la tramitació descrita en l'apartat tercer de l'article 212 RDL 2/2004, sense que
consti en l'expedient la presentació de reclamacions o suggeriments.
Per tal motiu, de conformitat amb l'apartat quart de l'article 212 del referit RDL
2/2004, s'eleva a la consideració de l'Ajuntament ple l'aprovació de la referida
COMPTA GENERAL d'aquesta entitat local, acompanyada amb els informes de la
Comissió, referida a l'exercici de 2008, sense perjudici de la seva posterior
fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes.”
(S’incorporen a la sessió el Sr. Moreno Sarrió i la Sra. Horrach Beltran.)
Intervé primerament el Sr. Ferrari Alorda, qui manifesta que el compte general és un
document jurídic, comptable i econòmic que marca la vida econòmica i financera de
l’Ajuntament dins l’any 2008; es pot considerar el 2008 com un moment de crisi
econòmica que es veu reflectit al compte general.
Seguidament intervé el Sr. Ramis Otazua, qui manifesta que potser tampoc és un
tema important, el tema econòmic, no sap què pot esser important per a l’equip de
Govern, potser guanyar les eleccions enlloc de la gestió. Continua per donar
l’enhorabona per la feina feta als serveis tècnics municipals que han redactat el
compte general del 2008, així com suport i comprensió per l’esforç i pressió que
estan suportant per la difícil situació econòmica a què s’ha arribat per la gestió duita
a terme per Partit Popular durant els darrers anys.

Creu que aquesta serà el darrer compte general que s’aprovarà durant aquesta
legislatura, fet que considera una bona oportunitat per analitzar la gestió econòmica
de l’equip de govern. Així, el document mostra el resultat del pressupost de
l’Ajuntament i el compliment dels compromisos i dels programes redactats al
pressupost inicial, i s’hi indica quina és la situació de les arques municipals, fins i tot
l’evolució dels diferents resultats econòmics de la caixa municipal. Segons el compte
general, la gestió ha estat totalment negativa per a Inca, atès que s’ha passat d’uns
ingressos moderats, però sense endeutament, a tenir uns ingressos importantíssim,
a costa de reiterades pujades d’impostos municipals (de més d’un 200%) que no han
estat suficients i han generat un deute pròxim als 24 milions d’euros.
Opina que no resulta estrany que els inquers no entenguin com l’equip de govern,
que tenia com a eslògan “més seguretat i menys impostos“, finalment hagi apostat
per convertir Inca en la ciutat en la qual menys s’inverteix en seguretat i alhora en la
qual més han apujat els impostos municipals i en què el deute més ha crescut per la
gestió econòmica municipal.
El Sr. Ramis demana que no tornin a intentar fer creure als ciutadans que els
impostos són baixos, en comparació a la mitjana dels municipis turístics, ja que
tothom sap com es calculen; és a dir, tots els ingressos de totes les propietats
dividits per la gent que està empadronada. Molta gent d’Inca té casa a Alcúdia o Can
Picafort i paga els impostos allà, però la quantitat es divideix pels ciutadans que
estan empadronats al municipi de referència, fet que suposa una quantitat molt
superior quan en realitat no és així.
Mentre l’IPC, des de l’any 96, va augmentar un 45%, els pressupostos municipals de
la ciutat s’han incrementat un 260%. Per tant, l’equip de govern del Partit Popular ha
disposat del doble de diners que consistoris anteriors; alhora, aquells ajuntaments no
varen generar deute, mentre que l’actual ha generat el deute més important de la
història d’Inca. Aquesta proporció surt de l’augment superior de les despeses en
relació amb els ingressos; a pesar de recaptar molt més que mai (un 260%), han
gastat molt més que mai.
Lògicament, qui gasta més del que ingressa només té dues sortides: una,
l’endeutament, i l’altra, augmentar els impostos, i això és el que han fet durant
aquests darrers quinze anys; han augmentat l’endeutament de manera continuada i
també han incrementat els impostos municipals, que han duplicat. També al 2003 i
2004 varen presentar un compte general totalment negatiu, fet que es va corregir
amb l’augment més important dels impostos municipals de tota la història i que va
suposar l’estabilització de la situació econòmica durant l’any següent. Aquest fet va
esser totalment fictici, ja que el 2007 varen tornar als números vermells i, al compte
del 2008, la situació s’ha agreujat; considera que l’equip de govern hauria d’haver
pres mesures per resoldre la situació, la qual cosa no s’ha duit a terme.
Analitzant les dades del compte general de 2008, es pot comprovar que els
ingressos, respecte al 2007 varen disminuir un 4,25%, però les despeses no es
varen reduir, de manera que s’havien gastat 1,8 milions d’euros més del que havien
ingressat, resultat pressupostari totalment negatiu; és a dir, un 166% més gastat en
relació amb el 2007, mentre que als pressuposts contemplaven una despesa
pròxima als 27 milions d’euros; aquesta es va haver de modificar un 40%, i
s’incrementà en quasi 11 milions. En realitat es varen inflar els pressupostos, fet que

va suposar deixar de recaptar 6 milions (25%) del pressupost, situació molt difícil;
considera que això no demostra esser bon gestor.
El Sr. Ramis continua analitzant les dades per manifestar que, al 2002, l’Ajuntament
tenia un romanent que arribava quasi als 8 milions d’euros, quantitat que va
desaparèixer, i arribaren als números vermells, amb unes reserves de menys
400.000 €. Davant aquest fet els inquers és normal que demanin què s’ha fet amb
els seus diners, cosa que és difícil d’entendre. Una altra de les dades que s’extreu
del compte general és que l’equip de govern del Partit Popular ha estat capaç en sis
anys de buidar per complet la caixa de l’Ajuntament, la cosa es reflecteix en aquest
compte general.
Hi ha un fet important, pel Sr. Ramis; l’any 2006 l’Ajuntament estava quasi 39 dies
per pagar els proveïdors, aquesta era la mitjana, mentre que l’any 2008 estan quasi
132 dies; és a dir, s’ha incrementat el temps d’espera un 339%, fet que demostra
quina és la gestió, mentre que varen reduir la solvència de l’Ajuntament del 2006 al
2008 en un 27%, i la liquiditat, la disponibilitat de diners, també es va reduir un 54%.
Així, no s’estranyen de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes en relació amb
el del 2007, que adverteix que l’Ajuntament presenta un fons de maniobres negatiu i
que, per tant, no disposa de prou actiu circulant per fer front a les seves obligacions
a curt termini.
Conclou que aquest és el resultat de la seva gestió; durant aquests 15 anys que han
estat de bonança han dilapidat la riquesa generada pels impostos municipals i per
les aportacions d’altres institucions, i han generat el deute més gran de la història.
Aquest compte general presenta unes dades tècniques que no discuteixen, ja que
formen part d’un procés anual comptable, però amb el que no poden estar d’acord
és amb la gestió i amb el resultat d’aquesta que ha duit a terme l’equip de govern del
Partit Popular, i sobretot amb la manca de resposta davant una mort anunciada, per
la qual cosa evidentment el seu grup no donarà suport a la proposta.
Tot seguit intervé el Sr. Rodríguez Mir, qui manifesta que aquest és un tema que es
va debatre al seu dia; és una feina tècnica i, com a tal, reflecteix el que va passar al
seu moment i es va discutir l’any 2008. Un cop que els arribi la fiscalització de la
Sindicatura de Comptes, ja es veurà el repàs i, el seu moment, prendran les
mesures que considerin.
En contestació, intervé el Sr. Ferrari Alorda, qui manifesta que certament es tracta
d’un document tècnic que, en venir de la Sindicatura, podran parlar de com s’ha
executat el pressupost, si bé vol fer unes puntualitzacions a la intervenció del Sr.
Ramis. Així, explica que Inca, vist que no té costa, no té població flotant i, per tant,
no requereix una inversió en seguretat tan exagerada com ha d’esser altres
municipis, tot i que no només es compleixen les ràtios de Policia Local, sinó que
sobren. Aquest fet demostra que Inca és un municipi segur, malgrat que sempre es
pot millorar i per això governen, per millorar el servei públic cap al ciutadà. Pel que fa
als impostos, tant pel que diu el compte general com el Consell Econòmic i Social,
Inca del 2006 fins ara és un municipi on els imposts són més baixos, és a dir, la
càrrega fiscal que ha de pagar un inquer és molt més baixa que a qualsevol altre
municipi; tributàriament, és més barat viure a Inca i, per això, la població ha
augmentat tant dins el 2008, sense oblidar les bonificacions fiscals que regeixen el
municipi i que són úniques en tot Espanya pel que fa a joves, aturats, víctimes que

violència de gènere, assignatura pendent del grup socialista i lloable per part de
l’equip de govern.
El Sr. Ferrari explica que evidentment hi ha deute, no ho neguen, però també s’ha de
veure que el destí d’aquest deute és el finançament de les obres públiques que són
al carrer, places noves, carrers nous, el Mercat Cobert -que funciona i del qual la
gent està ben contenta-, infraestructures públiques. Si hagués dedicat uns minuts a
revisar el balanç de l’Ajuntament, hauria pogut constatar com ha incrementat el valor
de l’actiu immobilitzat, és a dir, la infraestructura de l’Ajuntament i que coincideix
bàsicament amb l’increment de valor. Creu que es poden fer altres coses, com
apujar els impostos, en lloc d’anar a l’endeutament bancari. El grup socialista té una
política molt definida de quina és la seva acció a l’hora de sufragar infraestructura i
deute, és a dir, apugen impostos, mentre que l’equip de govern intenta abaixar-los,
sufragar-los; a través del finançament bancari és més fàcil sufragar les inversions, ja
que es pot fer a llarg termini.
En relació amb el tema de pagar les factures als proveïdors, explica que certament
s’està 132 dies, no ho neguen; però no es pot negar que, tal com diu l’Informe
econòmic i social, Inca és un dels ajuntaments on aquest temps d’espera és inferior
a la mitjana dels ajuntaments de Mallorca i, sobretot, del Consell Insular i del
Govern, on governen els socialistes, que és de 180-240 dies al 2008 i s’ha
incrementat. Demana que miri bé els fons propis, que en el cas de l’Ajuntament són
positius; per tant, tenen riquesa i capacitat de maniobra.
El Sr. Ferrari conclou que el Sr. Ramis ha acabat amb un discurs totalment fatalista
quan a l’any 2008 ja varen preveure uns pressupostos socials i uns pressupostos
que contemplaven el tema de la crisi, mentre que n’hi havia d’altres que deien que
Espanya estava a la Champions League de l’economia mundial.
Tot seguit intervé novament el Sr. Ramis, qui manifesta que ell viu a Inca i sap com
està la ciutat; considera que a la primera intervenció el Partit Popular ha volgut
passar de puntetes per damunt el tema, fet que era el més convenient, ja que no
convé a l’equip de Govern donar transparència als comptes de l’Ajuntament perquè
són suficientment negatius per tenir-ho amagat, millor com menys se sàpiga. S’han
atrevit a dir que el Partit Popular abaixava els impostos quan primerament els
apujaren un 200%; creu que basta demanar a qualsevol inquer que viu a Inca i paga
els impostos aquí si li han abaixat, ja que, d’ençà del govern del Partit Popular, els
impostos a Inca s’han incrementat moltíssim.
En comparació als altres municipis, explica que el càlcul es fa comptant la gent
empadronada en relació amb la gent que paga els impostos; la realitat està al carrer
i és la que haurien de veure, demana que surtin al carrer i demanin a la gent si els
impostos han abaixat o són baixos, cosa que ningú farà.
El Sr. Ramis continua explicant que amb aquest compte general demostren la
ineficàcia en la gestió dels diners públics; les dades demostren que l’equip de
Govern va sobredimensionar els ingressos en quasi 11,5 milions; durant aquest
temps devien un 25% del pressupost, és a dir, 6 milions d’euros que no s’havien
pogut pagar a final de l’any. A part, en aquest deute s’han d’afegir les factures
extrajudicials, el deute als bancs; entén que no es vulgui fer una auditoria dels
comptes reals, de manera que no es pot saber quin és el deute real de l’Ajuntament;

això els anirà bé per intentar guanyar les eleccions, tot i que creu que la gent s’està
adonant de l’engany. Considera que a moltes empreses inqueres se’ls deu diners, i
passar de 39 dies a 132 per haver d’esperar per cobrar no pot satisfer a ningú.
Creu també que el compte general diu més coses. Així, durant l’estiu ha estat
actualitat la Residència Miquel Mir; el batle mateix ha dit que potser la traspassarien
perquè no és rendible i, del compte general, es pot constatar que del 2005 al 2008 el
resultat pressupostari ajustat era positiu, de 160.000 € amb un romanent de 436.000
€, és a dir, quasi 100 milions de ptes. Però, en tres anys es va passar a un
pressupost de menys 159.000 € i el romanent es va convertir en menys 117.000 €;
així, tot negatiu per primera vegada en el tema de la residència. Per tant, presentava
un dèficit de 50 milions de ptes. quan tres anys abans tenia quasi 100 milions de
superàvit. Demana què ha passat en la gestió d’aquesta residència, què fan per
passar d’un superàvit a tenir una despesa superior a 50 milions en deute, quin
problema hi ha hagut a la Residència per tenir aquesta situació, això és el que
l’equip de Govern ha de fer en lloc d’entregar les claus quan les coses no es fan bé;
quan les coses van malament volen entregar tot el patrimoni perquè de la
Residència Miquel Mir es va vendre tot el que tenia. Això és el que diu el compte
general i aquestes són els comptes que estan ocultant, i no ho ha fet l’oposició, ho
ha fet l’equip de govern. Han aprovat tots els pressupostos amb el vot favorable de
l’equip de govern, ja que cap partit de l’oposició ha donat mai suport a aquest tema;
l’oposició fa quinze anys que ve advertint que la seva gestió econòmica és deficient,
i ara es troben amb un deute que es desconeix en la seva totalitat perquè hi ha el
deute al banc, l’extrajudicial, el que es deu als proveïdors, coses que només es
poden controlar o ajustar apujant els impostos. Ara bé, considera que enguany no
s’augmentaran, ja que és un any electoral, però l’any vinent, qui entri, trobarà un
deute inassumible que fins i tot fa perillar les despeses corrents o diàries. Per aquest
motiu cada dia arriben escrits de GESA o Correus, empreses que estan reclamant
cobrar, tot i que no arriben les del petit proveïdor que té por de no cobrar mai, i que
calla i espera.
En conclusió, el Sr. Ramis explica que els comptes estan ben clars i que demostren
que l’equip de govern no ha sabut gestionar els diners públics i tampoc ha volgut ferho bé, ha malbaratat diners i ha deixat la difícil situació de l’economia local d’Inca.
Per la seva banda, intervé el Sr. Rodríguez Mir, qui en relació amb el tema de la ràtio
dels policies locals considera que el que diu el Sr. Ferrari no és cert, atès que amb
els números a la mà s’acosten a les ràtios de la legalitat vigent.
Intervé el Sr. Batle per manifestar que no està d’acord amb l’afirmació, ja que s’està
per damunt del que fixa la llei.
El Sr. Rodríguez manifesta que certament s’està per damunt, però no van sobrats,
cosa amb la qual està d’acord el Sr. Batle. El Sr. Rodríguez continua dient que, en
relació amb el que ha dit el Sr. Ramis, està bé que l’equip de Govern oculti dades als
ciutadans. Creu que ho ha dit irònicament, perquè ell considera que no és una
actitud correcta, tot i que ho faci, no està bé; certament, l’Ajuntament amaga els
comptes als ciutadans, però no està bé.
Novament intervé el Sr. Ferrari per manifestar que el compte general és un
document comptable i que el Sr. Ramis en fa la interpretació que vol. Explica que

durant aquesta legislatura s’han mantingut els impostos i s’han incrementat les
bonificacions fiscals; els únics que han apujat els impostos són els socialistes a nivell
nacional. En relació amb el tema de la seguretat, reitera que van sobrats per sobre la
ràtio.
Intervé el Sr. Batle per manifestar que mai es va sobrat de res, tal com diu el Sr.
Rodríguez.
El Sr. Ferrari continua dient que certament sempre es volen donar més serveis, però,
en qualsevol cas, el compte general del 2008 ve marcat pel que l’equip de govern
deia: ja es contemplava la crisi actual quan es varen aprovar els pressupostos, tot i
que en aquell mateix moment encara hi havia gent que deia que no n’hi havia, de
crisi.
Finalment intervé el Sr. Seguí Prat per manifestar que el Sr. Ramis, tant si els
comptes surten positius com negatius, sempre fa el mateix discurs i que espera que
arribi l’informe de la Sindicatura a veure què diu. Quan el Sr. Batle va dir que volia
amollar la clau, referint-se a la Residència, explica que va esser un suggeriment de
la Federació de Municipis com a forma de política de rebuig de l’economia que
practica el desastrós Govern que du a la ruïna. Els problemes d’aquest ajuntament
són els mateixos que a qualsevol altre ajuntament, i es va utilitzar aquesta expressió
perquè s’està suportant allò insuportable, intentant camuflar o ocultar la veritat de les
coses. Així, pel que fa a la Residència, tenen la que tenen, amb una capacitat, unes
normatives noves; s’han hagut de complir i triplicar o quadruplicar les places que hi
havia i, a més, és molt important que tenien unes subvencions que s’han llevat i
encara no han pagat el que deuen, de manera que amb aquest dèficit només es
poden fer dues coses: tancar o mantenir-la. S’està pagant el personal i s’està
complint les ràtios, cosa que potser l’oposició no faria i la tancaria. Certament la
Residència té aquest dèficit, però són competències de la Comunitat que suporta el
municipi, que redueix cada vegada més les ajudes. Afegeix que s’està estudiant
trobar una nova fórmula, que sigui només de dia, per exemple, però es fa feina per
millorar; no queda més remei que dur el dèficit i mantenir la Residència, llevat que
tenguin una solució millor.
(S’incorpora a la sessió el Sr. García Bonafè.)
El Sr. Seguí explica que va llegir unes declaracions del Sr. Ramis al diari en relació
amb els diners que s’han de tornar a l’Estat per la mala gestió d’aquest ajuntament.
El Sr. Ramis manifesta que va dir que era un problema de manca de previsió.
El Sr. Seguí demana que li deixin acabar la seva intervenció. Així, l’Estat fa una
previsió, ingressa menys i, en fer el càlcul, s’adona que ha donat una quantitat
determinada a l’Ajuntament, posteriorment ingressa menys i fa tornar diners als
ajuntaments; qui no ha fet la previsió és l’Estat. És a dir, l’Estat ingressa menys i ha
de demanar a tots els ajuntaments que li tornin diners; el que és greu és que, en fer
els pressupostos del 2009, ocultin aquest fet i no contemplin aquesta baixada,
després veuran què tornaran a demanar l’any que ve, cosa que creu que és delictiu,
ja que és enganyar.
El Sr. Ramis explica que quan els donaven de més no deien res, els anava bé.

El Sr. Seguí demana quan els han donat de més.
El Sr. Ramis respon que cada any.
El Sr. Seguí no està d’acord amb el Sr. Ramis en aquest punt i manifesta que el
PSM i el PP sempre s’han queixat que de Mallorca surten més diners dels que
entren, i resultarà que no és així.
El Sr. Ramis respon que es tracta de l’Ajuntament d’Inca.
El Sr. Seguí continua explicant que els han donat proporcionalment el mateix que a
tothom, no donen més a Inca que a un altre municipi, cosa amb la qual està d’acord
el Sr. Ramis. El Sr. Seguí afegeix que mai els donen tot el que toca i que al 2009 es
pot tornar a donar el cas que no bastin els diners i els en tornin a demanar, però als
pressupostos, més quan l’economia no va bé perquè no compleixen res del que
diuen, ho haurien de contemplar. Creu que els ciutadans estan escalivats, senten els
discursos que fa a l’Ajuntament i el que fan a l’Estat on governen i ve la
desesperació, fet que demostra que no saben ni escoltar.
Finalment el Sr. Batle conclou per demanar una mica de serietat, a tothom li agrada
que els escoltin, tot i que l’havien advertit que aquest plenari seria mogut, cosa que
es compleix, però, pel que fa a aquestes grans interpretacions d’un simple document
tècnic, no té res a veure una cosa amb l’altra, encara que és la situació actual.
El Sr. Batle vol fer unes reflexions i explica que, tal com ha dit el Sr. Seguí, les claus
de l’Ajuntament no es volen tornar, tots els batles de tots els colors polítics
coincideixen amb el mateix; és a dir, la falta de previsió dels ingressos i l’actuació
per damunt de les previsions que fa el Govern central. El que es critica a Inca es
defensa a Madrid, cosa que li pareix una manera molt incorrecta d’actuar.
En relació amb el que s’ha dit de la bonança econòmica, el Sr. Batle explica que la
història demostra que quan governa el PP hi ha bonança econòmica i que quan
governa el PSOE hi ha crisi; és certa aquesta afirmació, però sempre coincideix amb
la realitat història. Quant al tema del pagament dels proveïdors, convida el Sr. Ramis
al seu despatx perquè vegi la gran quantitat de proveïdors que vénen a demanar que
l’Ajuntament els pagui, tot i que reconeix que paguen malament, perquè altres
institucions no els paguen i no hi ha manera de cobrar. Demana al Sr. Ramis que no
prediqui el d’exemple de pagar bé, ja que a altres institucions es paga encara molt
més malament.
Vol afegir en tema de seguretat que s’està al que diu el Síndic de Comptes, però no
s’està d’acord quan parlen d’impostos, i demanen que no es comparin amb municipis
turístics, però no diuen la quantitat de problemes que tenen municipis com Manacor,
Calvià o Llucmajor, cosa que Inca no té; la ràtio a Inca amb un nucli de població
determinat certament es podria millorar, però es va bé.
Vol acabar explicant que sempre acaben amb el mateix, que el Partit Popular només
té l’objectiu de guanyar les eleccions, i afirmen que la seva formació política, aquí o
allà on sigui, quan es presenta ho fa per guanyar les eleccions. Sempre són una
opció per al govern, però s’ha de tenir la previsió de, tal com es diu en mallorquí, no
vendre el blat abans de tenir-lo dins el sac i ben lligat; avui qui governa és el PP

Inca, i recrimina al Sr. Ramis que fa discursos de batle i avui el batle no és el Sr.
Ramis, li demana que no faci previsions ni espanti els ciutadans, ja que el sac pot
estar ben buit.
Seguidament es passa a votar la Proposta de la Batlia i n’esdevé el següent resultat:
dotze (12) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i nou (9) abstencions del
grups municipals del PSIB-PSOE, el BLOC per Inca i els Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, la Proposta de la Batlia es declara aprovada.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER A
L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE
LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA DEL
MUNICIPI D’INCA
Els reunits consideren el Dictamen de data 30 d’agost de 2010, el qual transcrit
textualment diu:
“I.- Tramitat el corresponent expedient de contractació per a l’adjudicació mitjançant
procediment obert i en règim de concessió de la gestió del servei públic municipal de
neteja viària del municipi i una vegada finalitzat el termini de presentació de
proposicions, en data 19 de maig de 2010 es va procedir a l’obertura de la
documentació administrativa presentada per les empreses dins el sobre C. Una
vegada qualificada la diferent documentació, la Mesa de Contractació en aquesta
sessió va acordar requerir a l’entitat ‘MELCHOR MASCARO SA’ i ‘UTE AMER E
HIJOS, SA, LLABRÉS FELIU OBRA CIVIL SA, BARTOLOMÉ ADROVER SL’ per
procedir a l’esmena de la documentació administrativa presentada.
En data 7 de juliol de 2010 novament es reuneix la Mesa de Contractació als efectes
de dació de compte d’esmena de la documentació i declaració d’admissió i/o
inadmissió de les empreses concursants, i per procedir a l’obertura del sobre B
relatiu a les ofertes tècniques presentades per les empreses concursants. En
aquesta sessió la mesa de contractació va acordar admetre a licitació a les dues
entitats que havia requerit per procedir a l’esmena de la documentació
administrativa, l’entitat ‘MELCHOR MASCARO SA’ i ‘UTE AMER E HIJOS, SA,
LLABRÉS FELIU OBRA CIVIL SA, BARTOLOMÉ ADROVER SL’, i seguidament es
va procedir a l’obertura del sobre B relatiu a les ofertes tècniques presentades per
totes les empreses admeses a licitació i la mesa de contractació va acordar remetre
els expedients els serveis tècnics als efectes de valorar les propostes segons els
criteris d’adjudicació disposats en el plec de condicions.
En la mateixa sessió, i una vegada finalitzada l’obertura del sobre B de les ofertes
tècniques presentades el Sr. Enrique Francia, en representació de l’entitat
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, va manifestar la seva
disconformitat amb l’admissió a licitació de la UTE AMER E HIJOS SA, LLABRÉS
FELIU OBRA CIVIL S.A., BARTOLOMÉ ADROVER SL, procedint a la presentació
d’escrit en el Registre d’Entrades de l’Ajuntament número 9.236, al·legant que
l’oferta presentada per la UTE hauria d’haver estat refusada per no tenir capacitat
per contractar i per no tenir la solvència tècnica o professional requerida.
II.- Com a conseqüència d'aquestes al·legacions, en data de 14 de juliol de 2010 per

part del Secretari Accidental de la Corporació s'emet informe jurídic, el qual
seguidament es transcriu lliteralment:
‘INFORME JURÍDIC que emet el secretari accidental de la corporació envers la
reclamació interposada per l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA
(FCC) contra l’acord de la Mesa de Contractació de data 7 de juliol de 2010,
mitjançant el qual es va admetre a licitació la unió temporal d’empreses formada per
Llabrés Feliu Obra Civil SA, Amer e Hijos SA i Bartolomé Adrover e Hijos SL en el
concurs per la concessió de la gestió del servei públic municipal de neteja viària.
I.- Antecedents
L’empresa reclamant basa la seva reclamació en dos arguments. En primer lloc,
que, de conformitat amb l’art. 46.1 la Llei de contractes del sector públic (LCSP), no
pot ser adjudicatària d’un contracte administratiu per falta de capacitat legal aquella
empresa que no contempli en els seus estatuts la realització de les prestacions
objecte del contracte al que es concursa. I així explica que l’objecte social de Amer e
Hijos SA i Bartolomé Adrover e Hijos SL no comprèn les prestacions objecte del
contracte, per la qual cosa cal excloure aquesta unió temporal d’empreses per falta
de capacitat.
En segon lloc, al·lega que la solvència tècnica per poder licitar ha de ser acreditada
per totes i cada una de les empreses que conformen la unió temporal, de conformitat
amb l’art. 24 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques (RLCAP), i en aquest cas no s’acredita la solvència en els termes que
exigeix l’art. 12 del plec de condicions, i no es pot suplir per la classificació en el
contracte de serveis del Grup U Subgrup 1.
A la vista dels motius d’impugnació de l’empresa cal tenir en compte els següents
antecedents de fet:
El plec de condicions que regeix la licitació disposa en el seu art. 12, sota el títol
‘Solvència del contractista’: ‘La solvència econòmica i financera del contractista
s’acreditarà mitjançant els mitjans de l’art. 64.1 de la LCSP, lletra a (declaració
d’entitats financeres) i lletra c (declaració sobre el volum global de negocis).
La solvència tècnica s’acreditarà amb l’experiència del licitador. En aquests efectes i
de conformitat amb el que disposa l’art. 68 en relació amb l’art. 67 de la LCSP, es
presentarà una relació dels serveis prestats o gestionats durant els darrers tres
anys.
Per contractar amb l'Ajuntament d'Inca haurà d’acreditar la subscripció d’una pòlissa
de responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat de l’empresa i del seu personal,
talment com es disposa en aquest plec de condicions.’
En data 20 de maig de 2010 la mesa de contractació va procedir a l’obertura de la
documentació administrativa acordant requerir d’esmena de documentació a la UTE
Llabrés Feliu SA, Amer e Hijos SA i Bartolomé Adrover e Hijos SL amb els següents
termes:

- Bartolomé Adrover SL ha de presentar declaració responsable atorgada davant
d’una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat, de no
incórrer el licitador en cap de les prohibicions per contractar establertes en l’article
49 de l’LCSP.
- Amer e hijos, SA i Bartolomé Adrover SL han d’acreditar que el seu objecte social
es correspon amb l’activitat objecte de contractació.
- Amer e hijos SA, Llabrés Feliu Obra Civil SA i Bartolomé Adrover SL han
d’acreditar la solvència tècnica per l’execució del contracte.
En compliment de l’esmentat requeriment, en data 28 de maig de 2010, registre
d’entrada núm. 6644, les empreses presenten, pel que aquí interessa, la següent
documentació:
- En primer lloc aporten la Sentència del TSJ de Castilla y León de Burgos de data 2
de desembre de 2005, la qual analitzarem al final.
- Pel que fa a la qüestió de l’objecte social aporten: Amer e Hijos SA aporta
escriptura pública de data 25 d’octubre de 2005 sobre modificació de l’objecte social
de l’empresa, de la qual resulta que esta inclosa dins l’objecte social, entre moltes
altres que no tenen una relació directa amb el que aquí es contracta, la següent: ‘La
realización de todo tipo de saneamientos de vías públicas y similares, limpieza de
calles, vías públicas, parques y jardines. La recogida, traslado y eliminación de
basuras y desechos...’; l’empresa Bartolomé Adrover e Hijos SL presenta una
escriptura pública de data 23 de setembre de 1998 en la qual s’amplia l’objecte
social a la següent activitat: ‘La limpieza y mantenimiento de edificios, oficinas y
otros establecimientos’; cal fer esment que abans de l’ampliació tenia les següents
activitats: ‘La pulimentación y limpieza de suelos y baldosas, la pintura de edificios
interiores y exteriores, y todo lo relacionado con el acabado de obras y
construcciones; así como la explotación de peluquerías y salones de belleza, y todo
cuanto esté relacionado con ello’.
- Quant a la solvència: Llabrés Feliu SA presenta document de classificació com a
empresa de serveis en el grup O, subgrups 2, 3, 6 i 1 en categories D, B, C i A,
respectivament, i en el grup U subgrup 1 categoria A; Amer e Hijos SA també
presenta document de classificació empresarial de serveis en el grup O, subgrup 2,
categoria D; Bartolomé Adrover e Hijos SL presenta també classificació empresarial
de serveis en el grup U subgrup 1 categoria D. A més de l’anterior, aquesta empresa
presenta declaració responsable (no signada davant fedatari públic) en la qual
manifesta que durant els darrers tres anys ha prestat distints serveis de neteja viària
a complexos privats i de neteja de dependències i edificis.
Posteriorment en data 8 de juny de 2010, registre d’entrada núm. 7418, i fora del
termini d’esmena, la unió temporal d’empreses presenta diversa documentació:
- Amer e Hijos SA presenta diversos certificats d’Ajuntament en el que es certifica
que a contractes d’obres, preferentment contractes de dotació de serveis, l’empresa
ha realitzat les tasques de neteja de carrers i vies públiques, així com la recollida,
trasllat i eliminació de fems i residus, sense expressar la quantia econòmica
d’aquests treballs respecte del pressupost total del contracte.

- Llabrés Feliu SA també presenta un certificat d’aquestes característiques i un altre
certificat on es diu que l’empresa ha prestat serveis de neteja de vials i manteniment
de mobiliari urbà, però no explica a on ni en quina quantia.
Finalment, en data 7 de juliol de 2010 la Mesa de Contractació dóna per esmenats
els defectes presentats i admet a licitació a totes les empreses presentades, i
procedeix a l’obertura del sobre que contenia la proposta tècnica. A la mateixa
sessió, un representant de l’empresa FCC, assistent a l’acte, anuncia la immediata
interposició d’una reclamació contra l’admissió a licitació de la UTE, que té entrada a
l’Ajuntament amb registre d’entrada núm. 9236.
II.- Fonaments de dret
A. Quant a la capacitat per licitar de la UTE
Efectivament, per poder contractar amb l’administració cal que l’objecte social de
l’empresa tengui relació amb les prestacions que exigeix el contracte (art. 46 i
concordants de la LCSP), de forma que si no existeix aquesta relació falta la
capacitat d’obrar de l’empresa, per la qual cosa ha de ser exclosa de la licitació. A
més, en el cas d’unions temporals d’empreses, i amb les matisacions que més
endavant veurem, cal que cada un dels seus components acrediti aquesta capacitat
segons disposa l’art. 24 de l’RLCAP, perquè del contrari també s’imposa l’exclusió.
Així es conclou per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes
Balears, en el seu acord de data 30 d’abril de 2009, o a la Sentència del TSJ de les
Illes Balears núm. 101/2010, de data 15 de febrer de 2010.
En el cas que ens ocupa, l’empresa reclamant FCC al·lega que Amer e Hijos SA no
disposa d’objecte social que inclogui el servei, denúncia aquesta que s’ha demostrat
incerta a la vista de la documentació que en tràmit d’esmena ha aportat l’empresa:
escriptura pública de data 25 d’octubre de 2005 sobre modificació de l’objecte social,
de la qual resulta que esta inclosa dins l’objecte social: ‘La realización de todo tipo
de saneamientos de vías públicas y similares, limpieza de calles, vías públicas,
parques y jardines. La recogida, traslado y eliminación de basuras y desechos...’ En
conseqüència, Amer e Hijos SA té capacitat d’obrar per licitar en un contracte
d’aquest tipus.
A conclusió diferent podem arribar en el cas de l’objecte social de Bartolomé Adrover
e Hijos SL. Talment com hem expressat en els antecedents, l’objecte social de
l’empresa és el de: ‘La pulimentación y limpieza de suelos y baldosas, la pintura de
edificios interiores y exteriores, y todo lo relacionado con el acabado de obras y
construcciones; así como la explotación de peluquerías y salones de belleza, y todo
cuanto esté relacionado con ello’... i... ‘La limpieza y mantenimiento de edificios,
oficinas y otros establecimientos”.
És clar que aquest objecte social no coincideix, almanco literalment, amb les
prestacions que són objecte del contracte, per la qual cosa hem d’esbrinar si
aquesta coincidència o relació entre l’objecte social i el del contracte cal que sigui
literal o directe o basta que sigui indirecta.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
en el seu informe de data 8/2005, de 4 d’octubre, analitza el cas d’una unió temporal
d’empreses a on l’objecte social d’una o diverses empreses cobreixen l’objecte del
contracte i una altra no, com podria ser el cas que ens ocupa. Conclou que ‘totes les
empreses que integren una UTE han d’acreditar, almenys, una relació directa o
indirecta, ja sigui total o parcial, entre el seu objecte social i l’objecte del contracte, i
això amb independència que aquestes empreses estiguin classificades. Correspon a
la mesa de contractació o als serveis de l’òrgan de contractació l’anàlisi i apreciació
d’aquest requisit’.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears, en el seu
informe de data 30 d’abril de 2009, en un cas d’unió temporal d’empreses, també
conclou que no és necessària la coincidència literal entre objecte social i contractual,
i fa el següent raonament: ‘S’ha de dir que no és procedent exigir que els fins,
l’objecte i l’àmbit d’activitat de cadascuna de les empreses coincideixi amb totes les
prestacions objecte del contracte -ja que això resultaria incongruent amb la finalitat
que persegueix la regulació d’aquesta figura-, sinó que és suficient que l’objecte
social de cada empresa s’adeqüi a una part de les prestacions del contracte, sempre
que, als efectes de determinar l’aptitud per contractar de la unió, la totalitat de les
prestacions del contracte quedin emparades pels objectes socials del empresaris
agrupats, i es garanteixi d’aquesta manera l’execució correcta de les prestacions
objecte del contracte.’
De la mateixa manera la Sentència del TSJ de les Illes Balears núm. 101/2010, de
15 de febrer de 2010, afirma que ‘no se desprende actuación alguna (es refereix a
l’objecte social) que guarde relación con la recogida de residuos y limpieza viaria’.
En definitiva, encara que s’admet una relació indirecta, del que no hi ha dubte és que
l’objecte social de cada empresa s’ha d’adequar a qualque prestació del contracte i
després, totes conjuntament, han de cobrir la totalitat de les seves prestacions. En
aquest cas, Llabrés Feliu SA i Amer e Hijos SA acaparen, amb els seus objectes
socials, la totalitat de les prestacions del contracte, però, en canvi, el funcionari
informant creu que l’objecte social de l’empresa Bartolomé Adrover e Hijos SL no hi
té cap relació: la seva activitat més pròxima és la de ‘la limpieza y mantenimiento de
edificios, oficinas y otros establecimientos’, que no té res a veure, ni tan sols
indirectament, amb la neteja viària, ja que es tracta de prestacions absolutament
diferents, utilitzant paraules de la Junta Consultiva de les Illes, cap d’aquestes
prestacions s’adequa a les prestacions del contracte. Conseqüentment, Bartolomé
Adrover e Hijos SL no té capacitat, per la qual cosa, estimant la reclamació de FCC,
la UTE ha de ser exclosa de licitació.
I encara que el funcionari informant reconeix que l’anterior afirmació podria ser
discutible (la veritat és que no gaire), deixa de tenir importància a la vista del segon
motiu d’impugnació.
B. Quant a la solvència de la UTE
Ja hem dit que segons l’art. 24 de l’RLCAP cada un dels integrants de la unió
temporal ha d’acreditar la capacitat i solvència. És a dir, tots i cada un dels integrants
de la unió temporal ha d’acreditar la solvència tècnica, que ara és el que ens ocupa,

talment com a més té declarada la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Estatal en el seu informe 46/1999, de 21 de desembre.
També hem de dir que els medis per acreditar la solvència seran els que designi el
plec de condicions i no altres (informe de la Junta Consultiva de l’Estat núm. 41/95,
de data 21 de desembre de 1995).
Els mitjans disposats en el plec eren els següents: ‘La solvència tècnica s’acreditarà
amb l’experiència del licitador. En aquests efectes i de conformitat amb el que
disposa l’art. 68 en relació amb l’art. 67 de la LCSP, es presentarà una relació dels
serveis prestats o gestionats durant els darrers tres anys.’
El primer que hem de fer és reafirmar l’absoluta legalitat d’aquest criteri de solvència
disposat en el plec per que està autoritzat per la LCSP i a més ja ho va declarar la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa Estatal sota la vigència de la
legislació anterior, en el seu informe núm. 51/2005, de 19 de desembre, a on en un
cas en què es disposaven criteris més restrictius que en el nostre plec de condicions,
declara: ‘...la experiencia, de conformidad con las Directivas comunitarias y la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, puede ser utilizada como criterio de
solvencia, no de adjudicación, sin que los elementos de la fórmula propuesta puedan
considerarse discriminatorios, aunque, lógicamente, no pueden cumplirse por todos
los potenciales licitadores.’
Establertes aquestes premisses i analitzada la documentació presentada per les
empreses hem de concloure que, almanco Llabrés Feliu SA i Amer e Hijos SA, no
acrediten cap tipus d’experiència. Les certificacions presentades no fan referència a
gestió de serveis de neteja viària, sinó a simple neteja de vials com a operacions
finals abans d’entregar obres de dotació de serveis a administracions, a més
segurament amb un pressupost ínfim respecte del pressupost d’execució, però allò
cert és que no acrediten experiència amb la gestió integral i periòdica d’un servei de
neteja viària que podria ser públic o privat.
Qüestió diferent és si la classificació de serveis de què disposen les empreses pot
servir per acreditar la solvència. En primer lloc, hem de reiterar l’abans exposat en el
sentit que s’ha d’estar al que disposen els plecs de condicions, de forma que si el
plec no autoritza que es pugui acreditar la solvència tècnica amb una classificació de
serveis, com és aquest cas, no és admissible com a mitjà d’acreditar la solvència.
Allò cert és que el plec no ho autoritza ni ho podia autoritzar, és a dir, no és
legalment possible que la solvència tècnica en un contracte de gestió de serveis
públics es pugui acreditar mitjançant la classificació com a empresa de serveis. La
Junta Consultiva de Contractació Administrativa Estatal, en el seu informe núm.
4/96, de 7 de març, ja va declarar que ‘existen dificultades prácticas insalvables para
que los datos tenidos en cuenta en el expediente de clasificación para un contrato
de servicios, puedan, sin otra justificación, servir para acreditar la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional en un contrato de gestión de servicios
públicos’, argumenta que per poder fer servir la classificació ‘sería necesario tener a
la vista el propio expediente de clasificación, sin que sea suficiente el certificado de
clasificación, al no desprenderse de éste último los datos (medios personales,
materiales, experiencia) que se han tomado en consideración para el reconocimiento

de la clasificación y si estos datos son generales o específicos, como puede ser la
experiencia, del grupo o subgrupo en los que se ha obtenido clasificación’.
Aquesta doctrina de la Junta Consultiva va ser posteriorment recollida en el
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, a on en el seu
annex II, grup U, subgrup 1, es disposa: ‘Los trabajos de limpieza de edificios,
locales, calles, viales, pistas, montes, jardines, playas y alcantarillas, siempre que no
sean objeto de un contrato de gestión de servicio público.’
És a dir, en la classificació d’empreses de serveis, el grup U, que és el que més
s’aproxima al contracte de neteja viària, no pot servir per acreditar la solvència d’un
contracte de gestió de serveis públics.
En el cas que ens ocupa, les dues empreses (Llabrés Feliu SA i Bartolomé Adrover
e Hijos SL), acrediten classificació en aquest grup, però per disposició legal, com
hem vist, no les pot fer servir per acreditar solvència tècnica en el contracte de gestió
de serveis públics.
La classificació en els altres grups que acrediten les empreses no té res a veure amb
la neteja viària: el grup O, subgrup 2, es refereix a conservació i manteniment
d’autovies i calçades (es tracta de treballs de conservació i manteniment, no de
neteja), el 3 a conservació de xarxes d’aigua i clavegueram, el 6 a monts i jardins.
En definitiva el plec no autoritza que es pugui acreditar la solvència tècnica
mitjançant la classificació com a empresa de serveis i a més expressament ho
prohibeix el Reglament.
Conseqüentment, és procedent estimar la reclamació de l’empresa FCC i declarar
exclosa de la licitació a la Unió Temporal d’Empreses per falta de capacitat d’obrar
de l’empresa Bartolomé Adrover e Hijos SL i per falta de solvència tècnica de
Llabrés Feliu SA i Amer e Hijos SA.
Finalment i pel que fa a la Sentència que el dia 28 de maig de 2010 va aportar, en
tràmit d’esmena, la UTE, tan sols dir, per una banda, que es refereix a la qüestió
d’acumulació de classificacions, la qual no és aquí aplicable perquè, com ja hem dit,
la classificació no pot servir per acreditar la solvència; i per una altra, que si bé és
cert que en un contracte a on no és exigible la classificació aquesta pot servir per
acreditar la solvència, aquesta doctrina no és aplicable quan es tracta de contractes
de diferent tipus, com és el cas que ens ocupa, a on estem davant dos tipus
diferents de contracte, el de serveis i de gestió de serveis públics.
En data 25 d’agost de 2010 es va emetre informe tècnic per part del enginyer
municipal, Sr. Pere Mestre Rayó, sobre ponderació de les ofertes tècniques en
relació als criteris d'adjudicació disposats en el plec.
En data 27 d’agost de 2010 es va reunir la Mesa de Contractació, i primerament va
procedir a resoldre la reclamació presentada per l’entitat Fomento de Construcciones
y Contratas SA contra l’acord de la Mesa de Contractació de data 7 de juliol de 2010
pel qual s’admetia a licitació a la UTE AMER E HIJOS SA, LLABRÉS FELIU OBRA
CIVIL SA, BARTOLOMÉ ADROVER SL.

Atès l'informe jurídic abans transcrit la mesa de contractació va acordar estimar les
al·legacions presentades, revisar i anular el seu acord anterior de data 7 de juliol de
2010 pel qual s'admetia a licitació a l'esmentada UTE, i proposar al òrgan de
contractació la seva exclusió.
Seguidament es va donar compte de l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal
de valoració de les proposicions tècniques presentades per les empreses admeses a
licitació, Fomento de Construcciones y Contratas SA, Melchor Mascaró SA i Cespa
CIA Espanyola de Servicios Públicos i es va procedir a l’obertura del sobre A relatiu a
la proposició econòmica presentada.
Una vegada obert aquest sobre i aplicada la fórmula matemàtica prevista en el plec,
la proposta de l'empresa ‘CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES SA’ va obtenir la major puntuació del concurs per la qual
cosa la mesa de contractació va formular proposta d'adjudicació en el seu favor i va
acordar elevar-la al ple municipal, òrgan de contractació d'aquest expedient.
En data 30 d'agost de 2010 la Comissió Informativa d'Urbanisme va dictaminar
favorablement les propostes de la Mesa i, en conseqüència, va acordar elevar a la
consideració del Ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Pere Mestre Rayó, enginyer tècnic
municipal, que s’adjunta a aquesta proposta.
SEGON.- Declarar vàlida la licitació de l’adjudicació mitjançant procediment obert i
en règim de concessió de la gestió del servei públic municipal de neteja viària del
municipi d’Inca, i en conseqüència:
A.- Aprovar l’exclusió de la licitació de la UTE AMER E HIJOS SA, LLABRÉS FELIU
OBRA CIVIL SA, BARTOLOMÉ ADROVER SL pels motius disposats en aquesta
proposta.
B.- Aprovar l’adjudicació provisional mitjançant procediment obert i en règim de
concessió de la gestió del servei públic de neteja viària a l’entitat ‘CESPA
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SA’, amb les
següents condicions:
1.- Condicions econòmiques: el concessionari percebrà el cànon anual de vuit cents
quaranta-tres mil set-cents noranta-quatre euros amb vint-i-tres cèntims
(843.794,23.-) IVA exclòs, nou cents dos mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb
vuitanta-tres cèntims (902.859,83.-) IVA inclòs.
2.- Condicions tècniques:
a) El concessionari haurà d’executar la gestió del servei públic municipal de neteja
viària de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars, el plec de
clàusules tècniques i el projecte de gestió del servei que ha proposat el licitador en
tot allò que no s’oposi als plecs de condicions.
b) L’adjudicatari haurà d’executar totes les millores ofertes, hagin estat o no
puntuades i estiguin o no incloses dins la relació de l’annex del plec. Això no obstant,

l’Ajuntament, en cada moment, i abans d’executar la millora de què es tracti, sigui
una millora de les relacionades a l’annex o no, podrà fer ús de la facultat que li
confereix el plec de clàusules administratives en el sentit de substituir-la per un altre
concepte relacionat amb la contracta que li serà designat per l’Ajuntament. Per
procedir a aquesta substitució s'agafarà com a valor econòmic el disposat pel
licitador a la seva proposta per a la millora que és objecte de substitució.
TERCER.- Requerir i advertir el contractista que, de conformitat amb el que disposa
l’art. 23 del plec de condicions, haurà de complir amb les següents obligacions:
a.- En el termini de quinze dies naturals a comptar des de la comunicació de
l’adjudicació provisional haurà d’acreditar estar al corrent de les obligacions
tributàries i de la seguretat social i haurà de constituir la fiança definitiva.
b.- Igualment, haurà de d’acreditar la subscripció d’una responsabilitat civil que
cobreixi la responsabilitat de l’empresa i del seu personal.
QUART.- Comunicar aquesta adjudicació provisional als licitadors i publicar-la en el
perfil del contractista.”
Primerament intervé el Sr. Seguí Prat, qui manifesta que es va celebrar la Mesa de
Contractació i que es va fer la proposta d’adjudicació, i no hi ha més novetats.
Seguidament intervé el Sr. Moreno Sarrió per manifestar que considera que el Sr.
Seguí ha explicat molt poca cosa als ciutadans al respecte, quan en realitat creu que
és molt important. Es tracta d’una adjudicació provisional d’un contracte de
concessió d’un servei públic, en aquest cas el de neteja viària. Fins ara era un servei
municipal que amb el temps va passar a mixt, una empresa privada feia les
barriades i els empleats municipals, el centre de la ciutat; ara, amb la nova
adjudicació es du a terme la privatització total del servei per una durada de 10 anys.
Així l’empresa s’encarregarà de la neteja de totes les vies públiques, places amb un
cost de més de 900.000 € anuals (més de 9 milions d’euros durant els 10 anys), i
suposa que al proper plenari es presentarà l’adjudicació definitiva.
Així mateix, vol fer unes puntualitzacions. Es presenta un informe bàsicament tècnic
mitjançant el qual es proposa l’adjudicació del servei a una empresa determinada,
d’entre quatre empreses que es varen presentar, tot i que una va quedar fora i
s’adjudicà el servei a Cespa, actual empresa que du a terme la neteja viària a la
ciutat. Continua explicant que, tal com varen coincidir a la Comissió Informativa
d’Urbanisme, es tracta d’una empresa de la qual no tenen un bon record a la ciutat a
causa dels problemes que varen tenir a la passada legislatura quan es va canviar el
plec de condicions i la manera de fer la recollida de fems de la ciutat; s’arribà a un
acord polític sobre el tema. L’empresa en qüestió ha guanyat amb una diferència de
20 punt per damunt les altres.
És important assenyalar que, al punt núm. 1, proposta tècnica i que consideren
fonamental per a la qualitat del servei, on es recull com funcionarà, la maquinària a
emprar, es pot constatar que l’empresa guanyadora queda en tercera posició, a molt
poca diferència de les altres, però darrera posició. Considera que aquest és el punt
fonamental per aconseguir una millora del servei de neteja dels carrers de la ciutat.
Partint de l’informe tècnic, han fet un estudi en relació amb els renous, principal

queixa dels veïnats quant a aquest tipus de màquines. Els ha sorprès que Cespa,
empresa guanyadora, també quedi en darrera posició, és a dir, una nova concessió
no utilitzarà la maquinària que farà menys renous quant a les que han presentat les
altres empreses. Pel que fa a les emissions de CO2, explica que Cespa també
queda en darrera posició a les valoracions del tècnic en aquest concepte.
Considera que el model correcte hauria de contemplar millorar la qualitat del servei
de la neteja dels carrers, però, vist el plec de condicions i l’aplicació d’aquest, ha
tengut prioritat l’oferta econòmica perquè els 20 punts de diferència, on es destaca
l’empresa guanyadora, és a la baixa econòmica i, sobretot, els extres que presenten
al servei, tot i que el seu grup no considera que aquests millorin el tema dels renous
o emissions CO2, sinó campanyes de conscienciació i altres elements que no
milloren el servei en si. Evidentment podran tractar el tema a altres comissions i al
proper plenari per acabar, però volen convidar novament l’equip de Govern del PP
que intenti parlar amb l’empresa per millorar les prestacions, ja que entenen que
l’apartat núm. 1 és vital per a l’adjudicació i l’empresa Cespa queda la darrera, i s’ha
prioritzat per a l’adjudicació la baixa econòmica i els extres, no la qualitat del servei.
Conclou que no poden donar suport a la proposta, ja que no es compleix la regla
principal quan es canvia el model de gestió de qualsevol servei públic. El seu grup
entén que no es dóna la màxima que voldrien, per la qual cosa esperen que es pugui
millorar.
A continuació intervé el Sr. Rodríguez Mir, qui manifesta que des del PSM han
sostingut sempre que la privatització del servei de neteja no en significa la millora,
cosa que ja varen voler vendre l’any 2001 quan es va privatitzar part del servei per
un import de 64 milions de ptes. anuals quan la neteja viària sortia a concurs per un
període de 8 anys prorrogable a 9. Per aquest motiu fa uns anys que s’hauria
d’haver recuperat la neteja de rodalies o treure el servei, com fan ara, amb uns anys
de retard.
Aleshores, l’any 2001, el regidor del ram deia textualment: “el nou sistema servirà
per millorar notablement el servei”, i la veritat és que durant els 10 anys no han
pogut veure la diferència entre el que era el redol de neteja municipal i el que era fet
de manera privada, que era la mateixa empresa que se n’ha duit el servei i la
mateixa excusa que posa l’equip de govern per a la privatització total d’aquest.
Consideren que amb els 900.000 € (150 milions de ptes.) que ha de costar
anualment es podrien fer moltes coses en neteja viària, però l’equip de govern ha
llançat la tovallola i dóna a entendre a la premsa que privatitzar és sinònim de millora
de gestió. Aquí és on ells creuen, avui en dia, que privatitzar el servei només pot
significar la incapacitat dels actuals governants per fer que un servei determinat
funcioni com toca.
L’any 2001 es treia el servei per un import de 64 milions de ptes. i s’havien de
netejar 4/6 parts de la ciutat; enguany, per a 6/6 part de la ciutat gairebé es triplica el
valor d’aquell temps. Així, demana què ha de costar a Inca i si aquest és un bon
negoci per als ciutadans ja que, pel PSM, és el negoci de na peix frit.
Així mateix, tampoc els han acabat d’explicar com queda el tema de la plantilla dels
fixos que hi havia a la brigada de neteja, una despesa més del que suposa a
l’Ajuntament tenir 5 persones fora de servei pels quals se’ls havia contractat i que

s’han d’afegir als 900.000 € anuals que costarà la neteja. Demana alhora que
l’Ajuntament prengui mesures pel renou que es fa a l’entrada del servei al c/ de Pius
X a la 6 de la matinada, ja que consideren que potser seria millor que el servei es
desplaçàs al polígon industrial, és a dir, treure dels casc urbà la plantilla de neteja a
causa de les molèsties que donen als veïnats, punt fonamental.
Per acabar, vol desitjar que el mal record que va deixar aquest grup empresarial
durant la passada legislatura amb la recollida de fems no es torni a repetir durant la
legislatura vinent.
A continuació intervé el Sr. García Bonafè, que no vol repetir, pels anys que ja ho
han repetit, les situacions que es produeixen quan es dóna una situació d’aquestes,
però sí que volen repetir quin és el seu pensament.
Així, explica que primerament consideren exagerat que, a sis mesos de canvi de
legislatura -que no diu de canvi de govern, sinó de legislatura-, no s’hauria de
permetre contractar per 10 anys, és a dir, involucrar dues legislatures més, cosa que
hauria de venir recollida per llei, amb l’excepció que hi hagués un major consens. La
responsabilitat que un servei al ciutadà sigui eficient no és de l’empresa, sinó de
l’òrgan que ha de vigilar i exigir que es compleixin els plecs de condicions. Però, per
desgràcia, aquí es compleixen més aviat poc, per la qual cosa no vol entrar si
l’empresa té tradició d’incompliment o de problemàtica; afirma que, tot i que
l’empresa ha creat problemes, una part important de la responsabilitat és de la
majoria que governa, que els ha resolt d’una manera determinada o ha deixat que es
produïssin, ja que és cert que es varen donar una sèrie d’incorreccions. Per tant, allò
important per ell és que, si s’ha fet un informe tècnic que dóna el resultat que es
planteja, tot i la facultat que tenen les altre empreses d’impugnar, començaria a partir
d’ara l’obligació per part de la majoria que governa i del regidor corresponent o batle
de vigilar que totes i cada una de les propostes, millores i condicions tècniques es
compleixen dia a dia; és a dir, què pot passar amb tema d’agranar els carrers, doncs
que les màquines no tirin aigua, facin pols, agranin a les 6 del matí i molestin el
ciutadà, cosa que ja està passant ara. Així, s’imaginen que, amb una nova contracta,
tot això no hauria de passar: les màquines seran perfectes, en agranar tiraran aigua i
evitaran fer pols, els bufadors no faran renou per dur els components silenciosos
corresponents, el nombre de persones serà l’adient per fer net i no hi haurà els
tripijocs d’afegir, com s’ha fet fins ara, personal municipal que actuaven en les zones
en què havia d’actuar l’empresa, ja sigui dies de mercat o un altre motiu.
Intervé la Sra. Tarragó Llobera, que manifesta que no està d’acord amb aquesta
darrera afirmació, que el Sr. García explica que és cert que, els dies de mercat,
empleats municipals feien neta la zona que havia de netejar l’empresa que havia de
fer net el mercat, cosa que pot demostrar.
La Sra. Tarragó manifesta que el mercat és l’empresa Lumsa.
El Sr. García que també hi ha empleats municipal els dies de mercat.
La Sra. Tarragó reitera la seva disconformitat al respecte.

El Sr. García explica que en durà les proves, tot i que també haurà d’esser la
persona que ha agranat que ha d’estar disposada a donar la cara; basta davallar pel
c/ Major i plaça d’Orient, i es pot veure molts de dijous personal municipal agranant.
La Sra. Tarragó exposa que ha demanat al cap de la brigada, el Sr. Figuerola, que
per favor una de les persones que no fan feina els dijous faci feina per assegurar-se
que quan vénen els turistes i la gent ho trobin en bon estat, ja que, durant el mercat,
hi ha punts determinats on s’acumula el fems.
El Sr. García explica que ell parla de després del mercat, que és quan l’empresa ha
de fer neteja i també hi ha empleats municipals que fan net el recinte del mercat.
La Sra. Tarragó manifesta que posaria la mà al foc de que no és veritat; no hi ha cap
empleat municipal...
Manifesta el Sr. García que no sap que s’han de posar quan un se crema però ell ho
anirà a comprar lo necessari.
Explica la Sra. Tarragó que hi ha cremes, aloe vera que és lo millor.
Explica el Sr. García que no sap què és lo necessari però anirà a comprar aquesta
crema perquè no li desitja que se cremi.
Manifesta la Sra. Tarragó que s’hauran de comprar un aloe vera.
Intervé el Sr. Batle per explicar que la plantilla municipal els dijous no fa feina perquè
fa feina el dissabte matí.
El Sr. García comenta que està convençut del que ha dit perquè coneix les persones
i les ha vist agranar, farà el possible per dur les proves. Continuant amb el tema de
l’adjudicació del servei, explica que s’hauria d’esser escrupolós a fer el seguiment de
les condicions del plec de condicions i, sense voler reobrir debats, ja han viscut
aquestes situacions com amb el tema de l’ORA, quan es va acabar engegant
l’empresa després de 5 anys de dir que no funcionava. Per tant, no es tracta de
revertir sobre les empreses si ho fan bé o malament, sinó que seria qüestió,
adreçant-se a la Sra. Tarragó, de repassar el plec de condicions de la recollida de
fems, com es va adjudicar, per què es va adjudicar i què s’ha produït a partir d’aquell
moment i treure conclusions. Així, el seu grup exigirà i vigilarà que es compleixi el
plec de condicions de l’empresa que ha guanyat, i a qui correspon és a la majoria
que governa.
Reitera que els pareix exagerat fer una adjudicació per 10 anys, fermar per dues
legislatures un tema tan delicat com aquest. Considera que, si es fes a més curt
termini, es podria obrir una nova contractació si l’empresa no funcionàs, ja que és
molt més complicat rescindir un contracte.
El Sr. García conclou que no estan d’acord amb l’adjudicació, que la tasca del
control del compliment del plec de condicions és de la majoria i que els membres de
l’oposició haurien de tenir cura dels vigilants que exerceixin aquesta funció i complir
el que en el paper han dit. En una situació com l’actual, creu que s’ha triat el camí
fàcil, contractar una empresa externa. Considera que potser la privatització no és la

solució perfecta i demana per què trien la privatització en lloc de desenvolupar una
tasca major de caràcter municipal de fer que funcioni bé; no han presentat cap
informe que contempli aquesta opció enfront de la privada.
En contestació intervé el Sr. Seguí, qui manifesta que, tot i que no té res a veure,
falten 8 mesos per a les eleccions. Demana que no facin tanta via per a les eleccions
i explica que, en aquest cas, el contracte es va acabar feia un any.
El Sr. Seguí no vol discutir si la part privada és millor o pitjor, però és evident que,
amb el sistema mixt, la part pública era difícil, especialment el tema de recursos
humans, mentre que per a una empresa és molt més senzill; estaria d’acord amb el
que s’ha dit que no tot és perfecte, si bé tampoc creu que tot sigui tan dolent com
s’ha dit. Hi ha un plec de condicions que s’ha de complir escrupolosament, tal com
s’ha dit. Des del punt de vista tècnic, l’adjudicació era la pitjor, però les diferències
són mínimes, quasi ridícules; el plec de condicions ja va fixar el nombre de
maquinària, el tema dels renous es va tenir molt en compte, si bé no s’ha d’oblidar
que avui en dia hi ha dues o tres cases que fabriquen aquest tipus de material, que
és el que compren aquestes empreses i la diferència és molt petita, d’un decibel, si
n’hi ha, tot i que comparteixen la preocupació que han manifestat els altres grups
acceptant la convidada per millorar el tema.
El seu grup va preveure el fet que es poguessin presentar millores que no
interessassin a l’Ajuntament, de manera que serà aquest qui haurà de triar les
millores, fins i tot podrà canviar les que no interessin per altres que consideri més
correctes; és a dir, opina que tenen un marge de maniobra important en aquest
tema; considera que han fet un bon plec de condicions i espera no haver de tenir
problemes amb la nova empresa.
Continua explicant que al seu moment varen explicar altres coses en relació amb el
tema, com per exemple que s’ha optat per la privatització total per 10 anys, que les 8
persones que feien feina a l’Ajuntament al grup de neteja passen automàticament a
l’empresa, tal com es va explicar. Pel que fa als costos, considera que sempre s’està
jugant amb les xifres, que són les que són, i se’n poden treure les interpretacions
que vulguin; avui en dia, amb la maquinària que s’ha incorporat, les mesures
tècniques, el cost de les 8 persones, no hi haurà gaire diferència; també s’ha explicat
en altres ocasions que l’Ajuntament té un dèficit de recursos humans en determinat
llocs, però no interessa posar personal nou, de manera que es farà una redistribució
de la gent que estava al carrer i que ara està contentíssima de fer una altra feina,
considera que hi guanya molt.
Novament intervé el Sr. Moreno per manifestar que ahir mateix, dijous, va poder
parlar amb dues persones que tenen plaça fixa a la brigada d’agranadors i, a dia
d’avui, no saben on han d’anar, és a dir, no estan contentíssims. Coincideixen amb
l’exposició feta amb el BLOC en el sentit que privatitzar un servei públic no significa
una millor gestió, i el grup socialista sempre ha apostat per crear una empresa
municipal de serveis per esser la millor manera de canalitzar els serveis públics de la
ciutat, empresa pública per la qual mai ha apostat l’equip de govern, tot i que als
darrers pressuposts hi ha una partida oberta. Considera que, amb aquesta
adjudicació, s’ha perdut una oportunitat important de posar les bases i, a dia d’avui,
podrien tenir una empresa municipal que gestionàs i facilitàs els problemes que
tenen de contractació de personal a l’Administració pública, tal com fa l’empresa

Emsa a Alcúdia, on no tothom és funcionari, de manera que es pot contractar
puntualment depenent els serveis públics. També coincideixen amb el Sr. García
amb el fet que s’adjudica per 10 anys, fet que implica dues legislatures més, sense
oblidar el tema dels problemes que varen tenir amb l’empresa que recollia el fems
durant la darrera legislatura, i que és la mateixa a la qual ara se li adjudica, tot i que
pot ser no siguin els mateixos responsables, però, sí que és el mateix grup
empresarial i, entre tots, varen arribar a un consens. Considera que, en aquest tema,
també s’hauria d’haver arribat a un consens.
Opinen que una de les millores presentades pel seu grup era la relativa a les
freqüències de fer netes les barriades d’Inca, ja que, fer net només dos cops a la
setmana, com per exemple a Crist Rei o So na Monda, és insuficient, vist el volum
de veïnat. Estan d’acord que el centre es faci net cada dia, igual com les places i
elements públics, tema que continuen reivindicant, ja que s’haurien de fer nets tres
cops per setmana.
Novament el Sr. Rodríguez manifesta que l’adjudicació per 10 anys ferma futurs
governs de la ciutat, igual com qualsevol altra possible solució de futur diferent a la
que avui de presenta; es tracta d’un tema de programa, ideològic, no tant tècnic.
Consideren erroni que es comprometi dues legislatures i mitja en un tema que
creuen que és més polític o ideològic, no tècnic. Afegeix que fa 10 anys el Sr.
Dupuy, regidor de l’Àrea, ja parlava de crear una empresa municipal de serveis i, tot i
que no vol dir que l’afirmació li costàs el càrrec, ni s’ha creat l’empresa ni el Sr.
Dupuy és regidor.
Intervé el Sr. García per manifestar que es mantén amb l’afirmació feta que va veure
personal municipal fent feina a zones que no li pertocava.
Intervé la Sra. Tarragó per explicar que l’única persona que fa feina els horabaixes
és el Sr. Bernat Oliver, que s’encarrega del manteniment de les places i parcs.
Novament intervé el Sr. García per reiterar que s’hauria de modificar la llei en el
sentit que al darrer any de legislatura no es pot dur a terme qualsevol tipus de
contractació per a més de la següent legislatura, per tal de no vincular-se al resultat
de les eleccions. Això és el que pensa, tant si està a l’oposició com si governàs.
Quan ha parlat del tema de vigilar una contractació, és per tradició, tothom sap què
ha passat els darrers anys que s’han fet plec de condicions amb millores que ha
guanyat una empresa determinada, que al final no ha fet en realitat, perquè la millora
se n’ha anat per extres de certificacions estranyes. Considera que, quan s’aprova un
plec de condicions, allò important és la gestió de vigilar el plec, que les màquines
compleixin el manteniment necessari per al seu bon funcionament, cosa que
actualment no passa. Reitera que no farà culpable una empresa del mal
funcionament d’un servei, sinó que sempre faran culpables a qui vigila, és a dir,
l’equip de govern, sense inclinar-se per l’opció pública o privada, sinó més per vigilar
el compliment del plec de condicions, i esperen que allò privat millori de forma
efectiva allò públic.
Pel que fa al tema de la creació d’una empresa pública, li pareix una solució. Se n’ha
parlat en diverses ocasions, tal com ja al seu moment va intentar el Sr. Dupuy, i ja va
manifestar que el següent pas temia que seria privatitzar el servei d’aigua potable,
tot i que s’ha garantit que no serà així. Considera que tots els serveis s’han de

mantenir dins l’esfera pública d’actuació per tal que sigui més rendible i no anar
privatitzant parts.
Conclou que el seu grup no votarà a favor per les qüestions presentades i, sobretot,
per l’econòmica, ja que no se’ls ha acreditat que sigui millor ni més barata la gestió
privada que la pública, no ha vist cap esforç a acreditar-ho i no diu que no ho sigui,
però considera que la majoria hauria d’haver fet la comparació i contemplar la
possibilitat de la gestió pública, i adoptar la solució fàcil, pagar i llevar-se la
preocupació. A partir d’ara l’obligació de l’equip de govern és exigir, vigilar i estar a
sobre del compliment de les condicions que varen aprovar i que l’empresa faci el que
s’ha compromès a fer, la qual cosa redundarà en benefici dels ciutadans.
Novament intervé el Sr. Seguí per manifestar que hi va haver un consens en el
sistema de pagament fos d’una manera o una altra; es varen fer unes al·legacions
que s’han incorporades la majoria i, amb el tema d’agranar un dia més la barriada de
Crist Rei, el seu grup va respondre que consideraven dos dies eren suficients i que
totes les barriades són iguals, tot i que amb aquest plec sí consideren convenient
afegir un dia més a determinada barriada, sempre es podrà modificar sense que
suposi una despesa per a l’Ajuntament.
Pel que fa al tema de les empreses privades i públiques, explica que sempre han
considerat el mateix, fins i tot quan hi havia el Sr. Dupuy, i estaven bastant a favor de
crear una empresa pública, cosa de la qual es va parlar molt, però les normatives
varen anar canviant, i tots els avantatges que tenia una empresa pública anaven
desapareixen, de manera que, des del seu punt de vista, una empresa pública ha de
funcionar igual que un ajuntament; és a dir, la flexibilitat que hi havia al moment en
què es varen crear actualment ha desaparegut, i així ell ha anat canviant d’idea, no
només per comoditat; quant al tema de les baixes, són difícils de cobrir i, avui en dia,
no és més rendible. Considera que d’aquesta manera es poden destinar tots els
esforços a dur un major control i que la tendència actual és anar suprimint les
empreses públiques que al seu moment es varen crear. En relació amb la
temporalitat, explica que fer una contracta a 8 anys per exemple compromet
igualment l’Ajuntament i que actualment és més rendible, però és un tema molt
discutible.
En contestació al suggeriment del PSM, tal com es va manifestar a la CI
d’Urbanisme, en relació que el servei es traslladàs al polígon en lloc d’estar dins la
ciutat d’Inca, actualment s’està cercant un local, i pot assegurar quasi amb la totalitat
que així serà, ja que comparteixen la preocupació.
Per acabar, el Sr. Batle vol explicar que una de les preocupacions de la batlia, amb
aquesta nova contractació, és fer complir el plec de condicions i sobretot millorar
molt el servei. Coincideix amb la preocupació que té el Sr. García, certament, a
vegades l’Administració és complicada, però els esforços de l’equip de govern aniran
destinats a millorar la qualitat, que es noti al carrer i als ciutadans, i posar mesures
de control i seguiment per dur a terme en la totalitat les condicions del plec. El seu
compromís espera que es pugui complir i que la millora del servei es noti al carrer.
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: dotze (12)
vots a favor del grup municipal del Partit Popular, tres (3) vots en contra dels grups

municipals BLOC per Inca i els Independents d'Inca, i sis (6) vots d’abstenció del
grup municipal del PSIB-PSOE.
Atès el resultat de la votació, el Dictamen es declara aprovat.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA PER MOSTRAR LA
SOLIDARITAT D’INCA AMB EL MUNICIPI D’AUILAR DE LA FRONTERA
Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa,
cal aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció de data 19 d’agost de 2010, la qual transcrita
textualment diu:
“Assumpte: Solidaritat amb Aguilar de la Frontera
El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del PLE la
següent
MOCIÓ
Aguilar de la Frontera és una municipi cordovès que té vincles importants amb la
nostra ciutat. No debades, un nombre considerable d'inquers han nascut en aquesta
localitat o són descendents directes de famílies originàries d'aquesta vila de la
Campanya Alta. Això fa que, des de fa dècades, existeixin llaços familiars i d'amistat
entre molts ciudatans d'ambdues poblacions.
El 16 d'agost una intensa tempesta afectà aquest municipi cordovès així com d'altres
localitats de la comarca, com ara Montilla, Espejo o Bujalance. Com a conseqüència
de les fortes pluges, aquestes poblacions patiren riuades i greus inundacions que
han causat nombrosos danys materials i, molt lamentablement, també víctimes
mortals.
Aquesta catàstrofe meteorològica provocà el neguit de molts ciutadans d'Inca
preocupats per la situació d'amics i familiars que viuen a Aguilar de la Frontera i, fins
i tot, afectà algunes famílies inqueres que aprofiten les vacances d'estiu per passar
uns dies en aquesta població i visitar companys i parents.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta el següent
ACORD
Primer. L’Ajuntament d'Inca posa de manifest la seva solidaritat amb Aguilar de la
Frontera i amb tots aquells municipis que han patit riuades i inundacions com a
conseqüència de les fortes precipitacions esdevingudes el mes d'agost.
Segon. L'Ajuntament d'Inca expressa el seu condol per les tres víctimes mortals
d'aquesta catàstrofe meteorològica, dues d'elles veïnes d'Aguilar de la Frontera i
l'altra del municipi de Bujalance.

Tercer. L'Ajuntament d'Inca manifesta la seva voluntat de consolidar vincles amb el
municipi d'Aguilar de la Frontera.
Quart. L'Ajuntament d'Inca farà arribar aquests acords als batles d'Aguilar de la
Frontera i de Bujalance.”
Intervé els Sr. Caballero Romero procedeix a la lectura de la Moció, que presenta el
seu grup. Manifesta que la Moció és prou clara i que espera el seu suport.
Intervé la Sra. Fernández Molina, qui manifesta que el seu grup comparteix totalment
la intenció de la Moció, si bé vol afegir que potser s’hauria pogut incloure els
diferents portaveus i fer una declaració institucional, tot i que hi estan d’acord.
Per la seva banda, el Sr. García Bonafè explica que evidentment hi estan d’acord,
pels fets succeïts, pel fet que tants de ciutadans d’Inca tenguin relació amb aquests
municipis i, en part, perquè ell va viure 6 mesos a Córdoba i en té certa proximitat,
per la qual cosa no fa falta entrar en debat, hi votaran a favor.
Finalment el Sr. Batle explica que el seu grup també hi votarà a favor i manifesta el
seu suport total. Vol transmetre especialment el condol a les persones que han
sofert la desgràcia, sense oblidar el fet de les grans relacions que hi ha amb gent
d’Inca en aquestes localitats per motiu de la immigració, pel qual s’han creat grans
vincles. Conclou que espera que no es tornin a repetir aquests fets.
El Sr. Batle comunica al Sr. Secretari que la Moció s’aprova per assentiment.
Atès que cap dels membres del plenari hi té res a objectar, la Moció queda aprovada
per assentiment de tots els grups municipals (21).
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A L’ÚS
RACIONAL DE L’AIGUA
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció de data 27 d’agost de 2010, la qual transcrita
textualment diu:
“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert a
l’art. 97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del
Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició per a l’ús
racional de l’aigua.
El clima mediterrani de les nostres Illes té com a característica intrínseca la
presència de períodes de sequera irregulars, més o menys persistents, i unes
precipitacions també irregulars i generalment escasses.
L’elevada demanda d’aquest recurs hídric a la nostra comunitat és, en canvi,
creixent dia a dia; el mal ús de l’aigua, en situació d’escassesa provoca restriccions
per a la població.
El malbaratament d’aquest bé escàs i necessari és una actuació poc sostenible i poc
respectuosa amb el medi.

Així doncs, fomentar l’estalvi per part de les administracions és una peça clau en una
ciutat sostenible i en moments de crisi com el que vivim
A més, si tenim en compte què suposa haver de pagar l’aigua tractada per als
nostres ciutadans, hem de ser curosos i vetlar per l’estalvi econòmic que pot suposar
adoptar mesures dissuasòries al consum. Aquest ús racional de l’aigua contribuirà a
reduir el consum i per tant a pagar menys i en conseqüència a millorar les
economies domèstiques.
La instal·lació de vàlvules d’estalvi d’aigua en els grifons de les infraestructures
municipals que permeten l’estalvi de fins a un 50% d’aigua (escoles, poliesportius,
piscines, oficines...), i el foment del seu ús als domicilis particulars ha de ser una de
les accions indispensables d’un ajuntament que pretengui tenir una ciutat sostenible.
En un minut, un grifó deixa anar uns 14 litres d’aigua; amb les vàlvules només en
deixa anar poc més de set litres, mantenint la pressió de sortida, i sense que l’usuari
en noti la diferència. Experiències similars en molts de municipis, han donat uns
resultats excel·lents.
L’estalvi és evident; diferents ajuntaments han fomentat entre els seus ciutadans la
utilització d’aquestes vàlvules, i n’han fet un seguiment. En mitjana, un habitatge de
4 persones amb aquestes vàlvules instal·lades a la dutxa i al grifó de la cuina, ha
suposat l’estalvi de 87.000 litres d’aigua.
- Per això, cal elaborar una normativa municipal per a l’estalvi d’aigua als edificis i en
l’activitat industrial I comercial.
- Cal millorar la incentivació fiscal de l’estalvi d’aigua mitjançant la tarifa i també
continuar fent campanyes periòdiques per fomentar l’ús racional de l’aigua.
- Cal realitzar una campanya específica per afavorir les bones pràctiques ambientals
en el sector comercial, de restauració i també a la ciutadania en general.
Finalment resulta del tot imprescindible reduir les pèrdues d’aigua que es produeixen
a la xarxa municipal d’aigua potable, que actualment superen el 27% de l’aigua
consumida.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal del PSIB-PSOE, presenta a la
consideració del ple d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD:
1- Que l’Ajuntament d’Inca aprovi una ordenança municipal d’estalvi d’aigua,
adaptada a les necessitats i realitats del municipi, per tal de disposar d’una
normativa en l’àmbit d’estalvi d’aigua.
2- Que l’Ajuntament d’Inca instal·li a totes les infraestructures municipals,
mecanismes estalviadors d’aigua i afavoreixi que els ciutadans emprin les
vàlvules reductores, amb benefici fiscal.
3- Que l’Ajuntament d’Inca faci una campanya de seguiment i de conscienciació
a aquelles indústries i comerços del municipi on l’aigua té un paper rellevant,
tal com perruqueries, peixateries, neteja de cotxes, restaurants, etc. i
conscienciació a la ciutadania en general.
4- Que l’Ajuntament d’Inca adopti mesures per tal de reduir les pèrdues d’aigua
que es produeixen a la xarxa municipal d’aigua potable.“
Primerament intervé la Sra. Sabater Martorell per procedir a la lectura de la Moció.

Per la seva banda, el Sr. Rodríguez Mir demana si aquestes vàlvules són el mateix
que els filtres que es posen i que normalment ho tenen tot, almanco ell a ca seva. La
diferència entre un limitador i un filtre és que hi ha una capa més o dues. No veuen
res d’il·lògic amb la proposta i, pel que ha vist al Registre municipal, l’Ajuntament ha
encomanat un estudi per cercar les possibles fuites de la xarxa, cosa que consideren
important i potser es podria incloure dins la Moció. Conclou que hi estan d’acord.
Per la seva banda, el Sr. García explica que, tant a nivell personal com pel fet de
formar part des de fa tants d’anys del consistori, té certa sensibilitat amb el tema de
l’aigua. Han viscut situacions de falta d’aigua, fa anys, s’han resolt, ha participat
directament amb negociacions amb la Comunitat Autònoma quan es va dur l’aigua
de Son Fiol, i s’aconseguí que la comunitat pagàs la seva part per dur a terme la
canalització, tot i que es va arribar a un acord. Quant al tema de la Marineta, es va
intentar que es deixàs una possible connexió d’aigua per a Inca; també va intervenir
en la renovació del contracte dels Tancats, la municipalització dels pous de Lloseta,
amb la qual cosa Inca ha estat un dels municipis que menys ha patit durant tots
aquests anys la falta d’aigua potable. El tema de les fuites considera que és puntual,
a sobre el qual s’ha d’estar de forma constant, cosa que sempre ha demanat que es
controlàs, de l’aigua que entra i la que surt.
Evidentment, el seu vot serà favorable, si bé la Moció té una altra qüestió que el seu
grup aprecia: el fet de l’oportunitat, ja que consideren que és important parlar
d’estalvi i racionalització d’aigua en un moment en què no hi ha carència perquè,
quan no n’hi ha, no fa falta parlar-ne, sinó que ara s’ha d’actuar; ara que no hi ha
una falta real, s’han de prendre les mesures per intentar que no hi hagi problemes en
un futur i estalviar el màxim d’aigua. Pel que fa al sistema de control, li pareix bé, és
una tasca en la qual s’ha d’actuar, espera que es mantengui dins l’esfera d’allò
públic el servei d’aigua potable que a Inca ha funcionat. Conclou que també va
intervenir de forma directa en la gestió perquè l’aigua potable a Inca funcionàs igual
com funciona GESA, Telefònica, en el sentit que, enviant dos avisos amb justificant
de recepció de no pagament del serveis, es procedís a tallar el servei d’aigua.
Conclou que el seu vot serà favorable i demana a la majoria que millori el servei
d’aigua potable.
Per la seva banda, el Sr. Seguí Prat explica que el seu grup donarà suport a la
Moció i que està totalment d’acord amb la intervenció del Sr. García; redunda en el
tema de l’oportunitat de la Moció, especialment en un moment que no hi ha manca
d’aigua, és el moment oportú per actuar; els preocupa la qüestió de l’educació en si,
tothom hi està preocupat.
Seguidament es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Atès el resultat de la votació, la Moció esmenada es declara aprovada.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A
ACTUACIONS PER A L’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
L’AJUNTAMENT D’INCA

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE de data 27
d’agost de 2010, la qual transcrita textualment diu:
“La Unió Europea ve propugnant diverses normes de protecció del medi ambient com a
part integrant de les seves activitats i polítiques, amb la finalitat d’aconseguir un
desenvolupament equilibrat i sostenible des d’un punt de vista econòmic, social i
ambiental.
Així mateix, en el marc del Fons Social Europeu, s’estableix com un dels seus objectius
horitzontals prioritaris, la protecció i millora del medi ambient, amb la finalitat d’integrar-lo
en el conjunt de les activitats dels estats membres.
En el nostre municipi, com no podia ser d’altra manera, es vénen desenvolupant diverses
pràctiques de gestió ambiental, com la col·locació de contenidors per a la recollida
selectiva de residus urbans. Però existeixen altres tipus de mesures relatives a l’aigua,
l’energia, l’ús de matèries primeres, la disminució de diferents formes de contaminació,
etc., que mitjançant accions molt senzilles i individuals podrien millorar notablement la
qualitat mediambiental del municipi.
Amb aquesta moció, volem anar encara més enllà en l'ús de les anomenades energies
netes i seguir apostant per una Inca més sostenible.
L'Ajuntament, amb aquesta iniciativa, alhora que es convertiria en model a seguir i
exemple viu de conducta ambiental responsable, tant per als ciutadans com per a les
entitats, siguin públiques o privades, contribuiria a la lluita que es fa, a nivell global, contra
el canvi climàtic mitjançant la substitució parcial de combustibles fòssils, per energia
solar, disminuint així la taxa d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
No obstant això, és evident que l’aspecte més destacat d'aquesta iniciativa és
l'estalvi econòmic que, a mitjà termini, comporta.
L'estalvi en la factura del corrent elèctric anirà amortitzant la inversió inicial; així mateix
l'Ajuntament pot acollir-se a les subvencions destinades per a tal fi.
En aquest sentit els recursos financers han d’estar mobilitzats en els propis pressupostos
municipals i en programes de subvencions específics de la Comunitat Autònoma.
La proposta consisteix a contemplar en el planejament municipal, solars de titularitat
pública o privada on es permeti ubicar centres de producció d’energia renovable (solar,
eòlica, etc.) pel consum municipal.
D'aquesta manera estam posant les bases per poder aconseguir l’autosuficiència
energètica de l’Ajuntament en un futur, amb un important estalvi econòmic per a les
arques municipals.
Un aspecte primordial que s’ha de tenir en compte és aconseguir el mínim impacte visual
possible a l'hora de dur a terme la instal·lació d'aquestes plaques tant a edificis públics
com a terrenys del terme municipal.

Aquesta moció, així mateix, està en la línia que actualment, segueixen les institucions
públiques, de prendre's seriosament la necessitat de reduir els gasos d'efecte hivernacle,
establint objectius de producció d'energies renovables, davant l'evidència i gravetat dels
efectes que el canvi climàtic està produint en el planeta.
Tenim l'oportunitat que Inca pugui contribuir directament en aquesta direcció, actuant de
forma local, però pensant de manera global.
Cal, però, tenir en compte la situació econòmica que travessa el municipi i que exigeix
actuacions concretes per reduir les despeses corrents; en aquest sentit s’ha de recordar
que el darrer any, la factura d’energia elèctrica va ascendir a 1.200.000,- euros, un import
que es podria veure reduït considerablement en un futur.
Per tots aquest motius el Grup Municipal del PSIB-PSOE presenta a la consideració del
ple d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD, referent a dur a terme
actuacions per aconseguir l’autosuficiència energètica d’Inca i millorar el medi
ambient:
1 .- L'Ajuntament d’Inca estudiarà contemplar, al planejament municipal, solars de
titularitat pública o privada on es permeti ubicar centres de producció d’energia renovable
(solar, eòlica, etc.) per al consum municipal.
2- L’Ajuntament d’Inca preveurà un pla per instal·lar plaques solars tèrmiques a les
instal·lacions esportives municipals, centres d'ensenyament i a tots aquells edificis
públics, acollint-se a les diferents línies de finançament obertes a l'efecte per les
administracions central o autonòmiques.”
Primerament intervé el Sr. Ramis Otazua, qui procedeix a la lectura de la Moció. Tot
seguit explica que té una finalitat clara, si bé l’origen és per motiu de les
reclamacions i propostes fetes per molts ciutadans anònims d’Inca, així com
l’oportunitat vist que, aquest mateix mes, el GOB plantejava el tancament de la
central del Murterar, proposta recollida per l’actual consellera, la Sra. Vives. Així, era
un bon debat pendent a obrir, i es considerà que era molt positiu, però abans
s’havien d’estudiar les alternatives al tancament, amb la gran problemàtica existent
quan es parla d’estacions generadores d’energia mediambientalment assumibles.
Considera que el moment de presentació de la Moció és oportú, tema que el seu
grup ja va contemplar amb les al·legacions al Pla General i al polígon industrial, i
s’han avançat a decisions que va prendre el Govern central amb posterioritat, com
és el tema que els edificis nous preveiessin el tema de la instal·lació d’energia solar.
Amb la Moció pretenen millorar el medi ambient de l’illa, no dependre tant d’energia
que va de fora, fet que suposaria un estalvi directe de les despeses de l’Ajuntament.
Seguidament intervé el Sr. Caballero, qui manifesta que vol aprofitar la moció per
agrair el canvi d’iluminació de la sala de plens mitjançant bombetes de baix consum,
fet que juntament amb energies autosuficients i renovables, molt millor per a tothom i
per al medi ambient. Per tot això el seu grup hi votarà a favor.
El Sr. García explica que el seu grup no veu d’igual manera aquesta moció com les
anteriors, tot i que la veuen bé i votaran a favor, si bé es tracta d’un tema que, per
desconeixement o experiència, el tema de l’estalvi energètic o autosuficiència
energètica sempre ho ha vist amb moltes precaucions. Durant molts anys, sempre
han vist que amb l’enllumenat públic es podia actuar, es podia invertir, controlar,
estalviar un percentatge, etc., i, si tot el que s’ha fet, fins i tot ell quan formava part
del Govern, haguessin estat tan efectives, avui les factures de Gesa serien 0, és a

dir, el mecanisme per arribar a un millor control s’ha de mirar amb precaució, tot i
que els pareix bé intentar aconseguir l’estalvi energètic, però no tenen gaire clar el
camí a segui. El seu vot serà favorable, si bé vol recalcar que possiblement és un
tema més complicat que els tractats anteriorment, com el de l’aigua.
Per la seva banda, el Sr. Seguí coincideix novament amb el Sr. García, compartint el
fons, si bé a la pràctica potser és més complicat. Actualment s’està tractant
d’idoneïtat de les plaques, el poder de les elèctriques no es pot obviar, ja que
repercuteix en els ciutadans. Donaran suport a la Moció i esperen poder-la dur a
terme, si bé les normatives va canviant constantment, van apareixen elements nous
que desbanquen altres que, al seu moment, eren considerat els millors, amb el cost
que suposa pels que l’han adoptat. El debat és molt interessant, però s’ha de dur a
terme amb serietat, tot i que el seu vot serà a favor, sense oblidar l’ordenança
òbviament.
El Sr. Ramis agraeix el suport i comparteix les paraules del Sr. Seguí, i espera que
sigui una realitat. D’igual manera que el Sr. García va col·laborar que Inca fos
autosuficient en el tema de l’aigua, es va resoldre un problema que altres municipis
no varen fer i han d’adquirir-la dessalada a un preu més car; per tant, aquell mateix
exemple, avui amb aquesta moció es posaria la primera pedra perquè un dia Inca
pugui tenir part del consum elèctric proveïment de la mateixa energia produïda al
mateix municipi.
Seguidament es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Atès el resultat de la votació, la Moció esmenada es declara aprovada.
9. MOCIONS URGENTS
A. PROPOSTA DE BATLIA PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA
SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de data 2 de setembre de 2010, la
qual transcrita textualment diu:
“PROPOSTA DE BATLIA PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA
SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT
La serra de Tramuntana és l’espai natural de major valor paisatgístic i cultural que té
l’illa de Mallorca i, de fet, és un indret reconegut a nivell mundial per aquesta
circumstància. La seva importància és transcendental per al futur de la nostra illa des
del punt de vista cultural, paisatgístic, natural i també des del vessant econòmic.
La Serra és el resultat del modelatge continuat durant segles d’una acció de l’home
que s’ha basat en l’aprofitament de la natura i del paisatge, des del punt de vista
rural, emprant el seny i el respecte a l’entorn. El patrimoni natural i etnològic que s’ha

configurat a partir d’aquesta cohabitació entre home i natura és i ha de ser ja no
protegit per a generacions futures, sinó també potenciat i donat a conèixer.
Aquesta tasca no es pot fer si no es garanteix per començar la continuïtat -en la
mesura de les possibilitats- de les activitats tradicionals que caracteritzen la Serra.
Estam parlant dels agricultors i de les persones que s’han ocupat de crear i mantenir
el seu actual territori, un territori caracteritzat per l’equilibri entre l’home i natura, fet
que li confereix una importància capital i el fa singular.
A la vegada s’ha de garantir la conservació d’aquest patrimoni de possibles
pressions i impactes que el puguin posar en perill. Per aquests motius la Serra
necessita un major reconeixement del que ha tingut fins ara. Necessita un suport
encara més ferm per part de les institucions i passes que garanteixin un futur, en el
qual obligatòriament s’haurà de conjutar una activitat humana rendible
econòmicament i a la vegada respectuosa amb l’entorn que la suporta.
S’ha de reconèixer també que qualsevol programa de promoció i protecció de la
Serra s’ha de fer comptant amb els protagonistes principals que no són altres que
els propietaris de les finques i els Ajuntaments afectats.
El Consell de Mallorca ha encetat una campanya informativa destinada a aconseguir
la declaració de la serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial per part de la
Unesco. Aquesta campanya compta amb adhesions d’entitats i de personatges
públics molt representatius, els darrers dels quals han estat els prínceps d’Astúries.
Des de l’Ajuntament d’Inca entenem que aquesta candidatura significa impulsar el
desenvolupament sostenible d’un espai inigualable pels seus valors paisatgístics,
però que també és i ha de continuar essent un reclam extraordinari per als milions
de visitants que passen cada any per la nostra illa. La Declaració de Patrimoni
Mundial representaria un reconeixement extraordinari, a la vegada que suposaria
una promoció sense precedents per a Mallorca.
A Inca, se l’ha denominada moltes vegades com una vertadera porta a la Serra. La
nostra ciutat, veïna a Selva, es troba en la ruta que du al monestir de Lluc, el
vertader cor de la serra de Tramuntana, i per tant ens sentim identificats amb allò
que representen les muntanyes que tenim tan a prop.
A més, al pla que el Consell de Mallorca vol presentar per a la serra de Tramuntana
inclou la possibilitat d’ubicar tres centres d’interpretació a tres llocs d’accés a la
Serra, com serien la finca de Raixa a Bunyola i uns altres dos espais similars a
Valldemossa i Inca.
Amb tots aquests antecedents el batle d’Inca proposa al plenari l’adopció dels
següents acords:
-L’Ajuntament d’Inca se suma a la candidatura, impulsada des del Consell de
Mallorca, perquè la serra de Tramuntana sigui declarada com a Patrimoni de la
Humanitat per part de la UNESCO.
-L’Ajuntament d’Inca insta el Consell de Mallorca que compti amb el parer i la
participació tant dels propietaris de finques com dels Ajuntaments de la Serra a la
hora de redactar els plans dirigits a protegir la Serra o a incentivar diferents activitats
econòmiques.

-L’Ajuntament d’Inca ofereix el serral de les Monges, espai de titularitat municipal,
com a possible ubicació d’un centre d’interpretació de la Serra i també com a finca
col·laboradora per a la recuperació d’hàbitats forestals i com a escola de formació
d’oficis de muntanya.
-Traslladar aquests acords al Departament de Territori i a la Presidència del Consell
de Mallorca.”
(S’absenta de la Sala el Sr. Torres Gómez, passant a presidir la sessió el Sr. Seguí
Prat).
Primerament intervé la Sra. Tarragó Llobera, qui procedeix a la lectura de la Moció.
Tot seguit intervé el Sr. Ramis Otazua, qui primerament vol felicitar la Sra. Tarragó
per la presentació de la proposta i per l’oportunitat, vist que el mes vinent venen els
tècnic de la Unesco per avaluar la candidatura, i espera que abans de juny del 2011
tot puguin tenir la satisfacció de celebrar la declaració de la Serra de Tramuntana
com a paisatge cultural. Consideren que la proposta hauria d’ésser una proposta
conjunta de tots els partits pel significat que representa la Serra, espai natural de
major valor paisatgístic i cultural per Mallorca i la seva transcendència en el futur,
així com la seva vessant econòmica pel que representa per al turisme de l’illa. El seu
grup li donarà suport i reitera la reclamació que sigui una proposta conjunta.
Seguidament intervé el Sr. Rodríguez Mir, qui manifesta que el seu grup recolza punt
per punt, coma per coma, del text de la Moció; creu que, si l’hagués redactada el seu
grup, no ho haurien fet millor i fins i tot, també s’haurien botat el procés que l’equip
de govern s’ha botat; aleshores tendrà el seu suport esperant que serveixi per a
alguna cosa.
A continuació intervé el Sr. García Bonafè per manifestar que el seu grup donarà
suport a la Moció. Fent un exercici d’imaginació, amb els ulls tancats, pensant amb
el centre d’interpretació de la Serra al serrat de les Monges i veu un edifici
monstruós, tal com se l’imagina, tot i que no està fet, cosa que els preocupa;
demana com seria aquest centre d’interpretació, ja que li preocupa; si ha d’ésser un
edifici monstruós, des del seu punt de vista, no els pareix el lloc més adequat per fer
edificacions, siguin pel que siguin; per la resta, comparteixen el contingut i el sentit
de la Moció.
Novament la Sra. Tarragó intervé per explicar que, si fos un edifici monstruós, ella
seria la primera a oposar-s’hi. Afegeix que, aprofitant que el Pla E els ha donat
l’oportunitat de rehabilitar la caseta del serral que estava en molt males condicions,
espera que quedi un espai suficientment acollidor per complir aquestes funcions;
espera que el serral, tal com quedarà en haver acabat aquesta petita obra, ja seria
suficient, però comparteix la puntualització.
Per la seva banda, el Sr. Seguí explica que és important que cadascú aporti el seu
pensament, de fet, s’han aprovat algunes mocions al plenari amb les quals tothom
estava d’acord i no han estat conjuntes, vol agrair el vot favorable.
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, la Moció es declara aprovada.
B. PROPOSTA DE BATLIA RELATIVA AL CONVENI AJUT ECONÒMIC AL CLUB
BÀSQUET MALLORQUÍ AMB L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL, IMAF
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de data 3 de setembre de 2010, la
qual transcrita textualment diu:
“Assumpte: Conveni d’ajut econòmic al Club Bàsquet Mallorquí amb l’Organisme
Autònom Institut d’Activitat Física d’Inca de l’Ajuntament d’Inca
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament la labor de foment de l’esport que
realitza el Club Bàsquet Mallorquí a tots els nivells tant a l’esport base com al
professional, així com la promoció que es realitza de la ciutat d’Inca de cara a
l’exterior el fet de tenir un equip que juga a la Lliga ADDECO PLATA.
Vist que el Club Bàsquet Mallorquí han sol·licitat l’aprovació d’un nou conveni de
col·laboració pels anys 2012, 2013, 2014 i 2015 i vist que en aquest moment es
troba en una situació difícil econòmicament.
Per tot això s’eleva a la consideració de l’Ajuntament en Ple les següents
PROPOSTES D’ACORD:
Primer.- aprovar el conveni adjunt que fa referència a l’ajut econòmic destinat al Club
Bàsquet Mallorquí pels anys 2012, 2013, 2014 i 2015.”
Els reunits consideren el conveni objecte d’aquesta proposta que textualment diu:
“A Inca, dia…………………de dos mil deu
REUNITS
D’una banda, el Sr. Rafel Torres Gómez, president de l’Organisme Autònom Institut
Municipal d’Activitat Física (IMAF) i batle-president de l’Ajuntament d’Inca, facultat
per atorgar aquest document per acord del Ple de l’Ajuntament de data 17 de juny de
2010 i assistit en aquest acte pel secretari accidental de la corporació, Sr. Guillem
Corró Truyol.
I d’altra el Club Bàsquet Mallorquí, representat en aquest acte pel seu president, Sr.
Antoni Ramis Perelló, major d’edat, veí d’Inca, amb DNI núm. 43010891 V, facultat
per atorgar aquest document per acord de la seva Junta Directiva.
Reconeguda per les parts la capacitat legal necessària per atorgar el present
conveni
EXPOSEN

1. És finalitat de l’Organisme Autònom IMAF (en endavant OA IMAF) la promoció,
l’organització i el patrocini de qualsevol esdeveniment relacionat amb l’activitat
esportiva. Des d’aquest aspecte, l’OA IMAF, d’acord amb els seus estatuts, pot
signar convenis de col·laboració amb entitats, organismes i amb particulars per tal
coordinar iniciatives que tendeixin a fomentar la pràctica de l’activitat física.
2. En aquest sentit, l’OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca valora molt positivament la
feina de foment i la pràctica del bàsquet de base que desenvolupa el Club
Bàsquet Mallorquí, conjuntament amb la promoció de la ciutat d’Inca arreu de
tot Espanya, com a conseqüència de la participació d’un equip professional a la
lliga ADECCO PLATA.
3. L’OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca, des de fa uns quants anys, ha anat atorgant
anualment un ajut econòmic al Club Bàsquet Inca i posteriorment al Club
Bàsquet Mallorquí destinat a sufragar les despeses generades pels equips de
base i també pel mateix equip professional. En vista d’això, la intenció
d’ambdues parts és la de donar continuïtat a l’esmentat ajut econòmic, en un
moment difícil econòmicament parlant manifestat reiteradament pel Club
Bàsquet Inca, i ara pel Club Bàsquet Mallorquí, per la qual cosa, i a petició del
Club de Bàsquet, es proposa fixar els ajuts econòmics dels propers quatre
anys.
Per tot això, les dues parts, conscients d’unir esforços, tenint com a marc el present
conveni de col·laboració, de mutu acord,
CONVENEN
PRIMER.- En aquest acte l’Organisme Autònom IMAF, representat pel Sr. Rafel
Torres Gómez, es compromet a aportar al Club Bàsquet Mallorquí la quantitat total
de TRES-CENTS DOTZE MIL € (312.000,00 €), dels quals DOS-CENTS SEIXANTAQUATRE MIL € (264.000 €) es destinaran a finançar l’equip professional de la Lliga
Adecco Plata i els QUARANTA-VUIT MIL € (48.000 €) restants al finançament dels
equips base del club.
Dites quantitats seran abonades en quatre anualitats abans de dia 1 d’abril de cada
any, d’acord amb la següent distribució:
ANUALITAT

2012
2013
2014
2015
TOTAL

SUBV. PER A L’EQUIP PROFESIONAL LLIGA
ADECCO PLATA

66.000,00 €
66.000,00 €
66.000,00 €
66.000,00 €
264.000,00 €

SUBV. PER ALS EQUIPS BASE

12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
48.000 €

SEGON.- El Club Bàsquet Mallorquí es compromet a destinar les quantitats rebudes
per l’Organisme Autònom IMAF a les finalitats que li són pròpies i d’acord amb
l’esmentat abans.
TERCER.- Justificació.
Per justificar la subvenció caldrà presentar:
1.
Acreditació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la
subvenció, amb la presentació d’una memòria.
2.
Certificació d'estar al corrent de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat

3.
4.
5.
6.

Social i amb la Hisenda pública.
Declaració o certificació d’haver complit la finalitat de la subvenció mitjançant la
realització de les activitats/projectes per als quals fou concedida (s’adjunta
model).
Relació detallada de les subvencions o ajuts obtinguts d’altres administracions
públiques, pel mateix concepte o, en cas contrari, declaració de no tenir altres
subvencions públiques o privades pel mateix concepte.
Presentació del compte justificatiu de la despesa subvencionada (s’adjunta
model).
Presentació de factures o rebuts originals que indiquin les dades següents:
- Raó social i NIF del proveïdor/destinatari.
- Raó social i NIF del club.
- Expressió detallada del servei prestat i/o material subministrat.
- Import total: l’import total com a mínim ha de ser el de la quantitat atorgada.

Dita documentació haurà de ser presentada en el termini d’un mes des de la
finalització de l’any que es justifica.
La tramitació del pagament de les subvencions es realitzarà per transferència
bancària una vegada fiscalitzades favorablement per la Intervenció de fons.
En tot allò no previst en les presents bases, s’aplicaran les d’execució del pressupost
de l’IMAF i del pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l'exercici en curs.
QUART.- El Club Bàsquet Mallorquí es compromet a fer constar la col·laboració de
l’Organisme Autònom IMAF en totes les activitats que dugui a terme.
CINQUÈ.- Escaurà la resolució del conveni en els supòsits següents:
1. Incomplir, per part del Club Bàsquet Mallorquí, les seves obligacions.
2. No mantenir l'equip professional a la LEB.
3. No mantenir equips de bàsquet base en competicions oficials.
4. Per desaparició i dissolució de l'entitat.
5. Per acabament dels terminis del conveni.
6. Per informe desfavorable del Serveis Tècnics municipals.
Quan concorri qualsevol de les causes de resolució abans pactades, l’Organisme
Autònom IMAF requerirà el Club Bàsquet Mallorquí perquè en el termini d’un mes
compleixi amb les seves obligacions i, en cas que es produeixi un incompliment
reiterat o no es justifiqui la totalitat de la subvenció rebuda, el Club Bàsquet Mallorquí
haurà de reintegrar a l’OA IMAF les quantitats rebudes i no justificades, i es
declararà resolt el present conveni.
Conformes amb el present conveni, el signen les parts, per duplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i la data assenyalats al capdamunt del document.
L’IMAF-Inca

El Club Bàsquet Mallorquí

Justificació de subvencions Clubs esportius locals
Dades de l’entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

Adreça

Població

CP

Tel.

Fax.

CIF

A/e

Dades del representant legal
Nom i llinatges

DNI

Càrrec

Telèfon (fix i mòbil)

Certifica
Que l’activitat o actuació subvencionada per a la qual ha estat concedida la quantitat
de __________________________€ s’ha fet d’acord amb les dades que consten en
la sol·licitud de subvenció i documents annexos.

(Segell de l’entitat i signatura representant legal)

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA DESPESA SUBVENCIONADA. LLISTAT DE PAGAMENTS FETS A CÀRREC DE LA
SUBVENCIÓ

NIF/CIF:

Entitat:

Import de la subvenció:

Núm. d’expedient:

Data de concessió:

Identificació dels justificants
Núm.

Núm. de factura

Perceptor/proveïdor

Detall del servei/subministrament

Import

Total
(Signatura i segell del representant legal)”
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Defensa la Moció el Sr. Seguí Prat, qui manifesta que el tema plantejat és
complicat, de forma reiterada; així, el Club ha demanat ajudes diferents
institucions, per tal que les que habitualment són anuals, en el cas de
l’Ajuntament, que es comprometi que es donaran durant els propers quatre
anys, de manera que a través de les entitats bancàries podran tenir l’aportació
suficient per afrontar la temporada. Es tracta d’un tema del qual ja s’ha parlat i
el compromís de l’Ajuntament és continuar amb l’aportació.
(S’incorpora a la sala el Sr. Torres Gómez.)
Primerament intervé el Sr. Moreno Sarrió, qui explica que tracten una demanda
del Club de Bàsquet per tal d’avançar les cinc properes quotes del conveni que
signa amb l’Ajuntament. Són evidents els problemes de liquiditat que té el Club
igual com altres entitats esportives que també en tenen, moment en què les
diferents institucions han d’estar al seu costat, apostant per aquells projectes
que valguin la pena. El seu grup sempre ha posat de manifest, exceptuant
determinades manera o formes, el seu compromís amb el bàsquet i amb
aquest club, així com amb aquest avançament que es presenta aquí.
Considera que també s’hauria d’explicar què suposa, ja que potser hi ha
confusió perquè hi ha altres institucions que també s’han interessat en el tema.
Es tracta d’un compromís que fa l’Ajuntament en ple que la subvenció que
s’atorga anualment al Club se li donarà durant la propera legislatura; no és que
l’Ajuntament d’Inca desemborsi ara mateix els 312.000 €, ja que aquest paper,
si no va conjuntament amb uns avals, signatures de moltes persones que estan
davant el projecte del Bàsquet Mallorca, no serviran per a res, però sí que li
serviran per tenir una garantia, davant el banc, que cobrarà perquè la institució
municipal està darrere i farà efectiu aquest pagament com s’ha fet fins ara.
Consideren que s’ha de tenir un compromís d’ajuda amb el Club de Bàsquet
com també es fa a altres municipis i des d’altres institucions (Govern balear);
també vol manifestar el seu suport perquè saben que ho estan passant
malament així com l’esforç tant individual com col·lectiu i la massa social que
mouen.
Per altra banda, considera que els hauria agradat que, vist que es tracta d’un
compromís que supera aquesta legislatura, no consideren que la forma sigui la
més correcta, i els haurien pogut deixar participar a la roda de premsa, com un
reforçament del projecte i la imatge del Club de Bàsquet. També vol demanar
perquè aquest tema no s’ha presentat a l’IMAF, òrgan competent per tractar
aquests temes, vist que la subvenció surt de la partida d’aquell òrgan, de
manera que altres representants d’altres entitats haurien tengut l’oportunitat de
veure el conveni; és a dit, tenir tothom informat, i que són representants de món
esportiu a la ciutat.
Conclou que el seu grup donarà suport al projecte del Bàsquet Mallorca, el seu
vot serà favorable, però creuen que amb altres formes s’hauria pogut demostrar
que hi ha un consens ampli d’aquesta corporació en aquesta iniciativa.
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Seguidament intervé el Sr. Caballero Romero per primerament exposar que el
seu grup, com suposa tot el consistori, valora el caire social i esportiu que du a
terme el Club Bàsquet Mallorquí; com a inquers se senten orgullosos de tenir
un club d’aquestes característiques, amb el qual han viscut moments
inoblidables. Tant el consistori com la societat inquera han demostrat
sobradament l’estimació envers el Club de Bàsquet; l’Ajuntament d’Inca ha
estat al costat del Club en moltes ocasions, fins i tot el seu grup ha donat suport
a iniciatives que consideraven que no eren de rebut, ni pel contingut i per la
forma, però per l’afecte que sentien acabaven tombant el coll. Així, ningú pot dir
ni que l’Ajuntament ni els ciutadans d’Inca, ja que es tracta dels seu diners, no
han fet tot el possible per defensar-lo. Ara bé, creu que no es pot continuar
d’aquesta manera de per vida; aquest ajuntament es deu a tota la ciutadania,
anualment ha d’elaborar els seus pressuposts, i ara demanen comprometre
una despesa fins a l’any 2015, proposta presentada per urgència i sense cap
informe favorable ni de Secretaria ni Intervenció, forma que consideren
incorrecta.
Així mateix, vol compartir unes reflexions sense intenció de polemitzar ni d’obrir
un més ampli debat, però hi ha entitats socials i culturals que fa dos anys que
no cobren cap subvenció municipal, hi ha proveïdors que estan esperant molt
per cobrar les feines fetes, hi ha una necessitat imperant de reduir el dèficit
públic i ara parlen de comprometre una despesa municipal fins el 2015;
demana què passarà si demà el Club Constància o qualsevol altra entitat
esportiva els demana comprometre una subvenció, amb quin argument es
podran negar; o si és una entitat cultura, social, associació de veïns, tercera
edat..., no es poden comprometre els pressuposts fins al 2015 perquè qui
governi la propera legislatura no tendrà capacitat de gestió, tant si són uns com
altres. Tothom estima el Club Bàsquet Mallorquí i li preocupa la seva situació, i
volen fer tot el que estigui en les seves mans per ajudar-los, ningú ho pot
dubtar però, com a representant de tota la ciutadania i com a gestors dels
diners públics, és necessari posar seny i ésser coherents; no pot ésser estar
mitja legislatura parlant de mesures d’austeritat i control de despesa i ara estar
a favor de comprometre una despesa per tota la legislatura vinent. Al seu grup
li preocupa molt la situació econòmica del Club de Bàsquet Mallorquí, no són
temps fàcils per a ningú; l’Ajuntament ha fet tot el possible i més, i ha de fer tant
d’esforços com siguin necessaris, però fa estona que han passat el límit i és
ben hora de començar a considerar alternatives, per molt que els dolgui a tots.
Conclou el Sr. Caballero que, si l’Ajuntament i els ciutadans d’Inca han de fer
aquest esforç, ben bé es podria tornar a dir Bàsquet Inca.
Seguidament intervé el Sr. García Bonafè per explicar certament el tema és
preocupant, tot i que el tema ha estat molt debatut i el seu grup sempre ha
expressat la mateixa opinió. Fa una hora, parlant de la neteja viària, ja han
parlat que no els pareixia correcte contractar per una legislatura i ara es
presenta un nou punt amb la mateixa situació, estant obligat a opinar el mateix,
per coherència. Així no els pareix bé en principi vincular els pressuposts fins al
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2015 amb un acord de plenari. Reitera que, tant com a membre del consistori
com en altres nivells, sempre han col·laborat amb el Bàsquet Inca, com quan
va possibilitar que jugassin a Sa Creu, que aconseguissin determinats
patrocinadors, que el parquet sigui d’una manera i no d’altra, i fins i tot que els
vestuaris siguin blaugrana i no blancs.
Sempre han mantingut que hi ha unes condicions de subvencions, pressupost
aprovat, liquidació del pressupost, seguiment dels patrocinadors, i han
considerat sempre que la situació de l’esport de base era tan important com
l’esport d’elit. També vol manifestar el seu respecte a qui ha estat president
sense ànims professionals, cosa que ell entén perquè ha estat president del
Constància durant quatre anys i és molt difícil criticar a qui ha fet feina de forma
desinteressada davant una entitat tan important com el Bàsquet o el
Constància.
Continua explicant el Sr. García que parlant de l’Ajuntament, sense voler
criticar si el Club han gestionat bé o malament, no veu correcta la manera
d’actuar, a més reiterada, ara una altra vegada, novament amb presses.
Manifesta que ell se n’ha assabentat ara al plenari, sense informe, és a dir, les
formes no són correctes per part de l’Ajuntament. Evidentment, aquest pot
subvencionar un club, donar-li una subvenció anual, i fins i tot pot fer una
previsió per a l’any que ve, però aquest tipus de convenis no són correctes; no
es pot vincular fins al 2015 d’aquesta manera. Ara bé, aquesta és la manera
d’actuar de la majoria. Un fet li va cridar l’atenció, i va ésser que la darrera
vegada que varen parlar el Club de Bàsquet es varen absentar menys regidors
dels que s’havien absentat l’any anterior tractant el mateix tema, qüestió que fa
comptes plantejar al seu torn de precs i preguntes.
Conclou que creu que és molt més correcte tenir unes normes clares i que tots
els clubs s’adaptin a elles; no comparteix en absolut aquesta qüestió,
considera, tot i que s’han de col·laborar amb les entitats esportives i culturals,
però no es pot comprometre el pressupost fins al 2015.
Intervé el Sr. Batle per manifestar que té molt clar que ara no vénen a discutir el
suport institucional ni personal envers una entitat esportiva de la ciutat; es ve a
discutir necessitats puntuals i, tot i que pot entendre el que han dit els tres
diferents representants que han intervingut, el seu grup té diferències de criteri i
és el que ha de prendre la iniciativa, com equip municipal i a ell com a batle. A
vegades s’han de prendre decisions però també hi ha uns sentiments;
certament el que ha dit el Sr. Caballero ha estat molt adequat i ell té per costum
adoptar solucions quan es plantegen els problemes; no es poden planificar els
problemes sinó que espera que es plantegin i pren una decisió, encertada o
desencertada, prèvia consulta amb el seu grup municipal així com als membres
de la Junta de Portaveus, contestant al Sr. Moreno, que es va reunir dimecres i
va tractar aquest tema; certament els hauria agradat poder fer la roda de
premsa el dijous amb els altres grups però el representant socialista va
manifestar que ho havia de consultar. Ell mateix va convocar Junta de
Portaveus per tractar aquest tema, per anunciar-los que presentarien aquest
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punt al plenari i tothom ho havia de consultar amb el seu grup municipal, i
haurien pogut tornar una resposta amb anterioritat a la celebració del Ple, una
telefonada bastava i no hauria hagut cap problema ja que, quan es tracta
d’entitats cíviques o esportives és molt important la imatge d’unió o suport
institucional.
Continua explicant que es presenta aquest tema perquè hi ha hagut una petició
d’una entitat determinada i adopta una solució; això és el que demana i el seu
grup hi està d’acord i, tot i estar d’acord amb el que ha plantejat el Sr.
Caballero, qui ha de prendre la decisió és ell, el grup que governa, i són
conscients de la hipoteca municipal, però avui governa ell, amb perspectives de
futur i la decisió s’ha de prendre avui, perquè hi ha una petició d’una entitat,
com n’hi pot haver d’altres i que, al seu moment, es presentaran a Junta de
Portaveu i plenari. El Bàsquet Mallorquí té un problema financer, té una
planificació de temporada, ara a l’inici han de fer front unes despeses, tenen
uns compromisos d’entitats públiques i de patrocinadors, però al setembre a
inici de temporada necessiten diners i vénen a l’Ajuntament que ha de decidir.
El seu grup té clar que compleix el reglament, cosa que dubta el Sr. García; les
entitats de la ciutat tenen clar les distintes convocatòries de subvencions o
ajudes econòmiques i, en aquest cas, els dóna una garantia a l’entitat.
Certament la decisió que es prengui condicionarà el futur i millor seria poder
planificar les coses però el problema s’ha plantejat ara. Convida a sumar-se a
tots els grup i agraeix al grup socialista el recolzament que ha manifestat,
sense voler criticar diferències de parer, cosa que també saben els membres
del club; la decisió es pren amb sentit de responsabilitat, davant una petició,
sense pensar que s’hipoteca el futur, ja que és avui que s’ha de decidir, pagant
al seu moment, a cada anualitat.
Novament el Sr. Moreno explica que han deixat ben clar el suport total al Club i
als seus directius i vol tornar a reiterar que el que s’aprovarà és una garantia;
cap entitat bancària els donarà ni un cèntim, ja que només és una simple
garantia; es un compromís, tal com es va fer al 2008, en un altre conveni que
encara no ha acabat, encara que és una garantia que l’entitat bancària cobrarà
aquestes diferents anualitats. És cert que hipoteca en certa manera, ja que, si
entra a governar un altre grup i es dóna una situació millor, continuaran cobrant
el mateix (66 mil pel primer equip i 12 mil per la base), no cobraran res més.
Reitera que s’hauria pogut arribar a un consens de totes les forces polítiques ja
que no s’havien parlat amb tots els portaveus pel que ha dit el Sr. García i el
comunicat de premsa posterior a la Junta de Portaveus es va penjar
immediatament; les formes no són les correctes i no sap per què no volen que
hi hagi unanimitat en el tema, més quan afecta una legislatura posterior;
demanen que es presentin tots els informes d’intervenció a l’IMAF i, si algú
dubta, pugui canviar d’opinió. El seu grup fa dos anys ja els va dir que aquest
no era el model adequat que, a més de sentiments, també s’està parlant de
diners per dur endavant un projecte que socialment a Inca és el més important,
demanant que es posin els mitjans suficients perquè no torni a succeir.
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Continua el Sr. Moreno explicant que tothom fa esforços i demana que es
paguin els 78.000 € d’enguany que encara no s’han pagat. Reitera el vot a
favor del grup socialista però en un futur s’haurien de cercar mecanismes que
evitin aquesta situació que es repeteix des de fa uns anys.
El Sr. Batle explica que el seu grup no ha dit enlloc que donaven 300.000 €; no
s’ha dit enlloc. Reitera que a la Junta de Portaveus es tracten aquests temes
però el grup socialista, en altres ocasions, ha votat en contra, i és cert que
l’equip de govern tenia la roda de premsa organitzada, però no pot preveure
què votarà amb posterioritat.
Dirigint-se al Sr. García li demana si no és veritat que fora de la Junta de
Portaveus si, a part dels temes del plenari, hi havia el tema del Bàsquet
Mallorca i si en volia una còpia de la sol·licitud, i va manifestar que no era
necessari; ell li’n va informar a la porta del despatx de batlia.
Demana l’ús de la paraula el Sr. García per explicar que els varen convocar a
una Junta de Portaveus sense cap tipus d’ordre del dia, no sabia quins temes
s’hi tractarien i la que estava pendent de celebrar era una de la ràdio municipal
del mes de juliol; vist que no sabia de què tractaria, no va entrar a la Junta, si
bé creu que no el poden convocar a una Junta de Portaveus sense ordre del
dia; certament el Sr. Batle va sortir i li va dir que també hi havia el tema del
bàsquet, si bé no recorda que li oferís cap tipus de paper.
Per la seva banda, el Sr. Caballero explica que el seu grup entén que
certament el batle i l’equip de govern han de prendre decisions; el que no
comparteixen és que el problema sigui nou, ja que el s’han trobat en moltes
més ocasions; el que si és nou, no és el problema, sinó la solució que li donen.
Fins ara han compromès els pressupostos de la legislatura en què governen
amb majoria absoluta i, per tant, estan legitimats per fer-ho, però ara estan
comprometen pressupostos d’una legislatura que vendrà, amb posterioritat a
les eleccions i seran els ciutadans que diran qui faran els pressupostos, fet que,
al seu entendre, és un mal precedent. No es poden hipotecar pressupostos de
legislatures vinents ja que la gestió de qui governi, sigui qui sigui, serà molt
complicada. És un tema molt delicat. No es pot oblidar la tasca que fa el Club
de Bàsquet igual com d’altres entitats esportives i la societat d'Inca així ho
reconeix, però s’ha de tenir molt clar que és un precedent polític que no es pot
repetir.
En contestació el Sr. Batle explica que ell comparteix la seva intervenció; són
ben conscients d’aquesta hipoteca, que és un mal precedent, si bé és una
situació excepcions i s’havia de decidir i les solucions eren poques.
Novament intervé el Sr. García per explicar que el Sr. Batle ha fet un discurs de
cor, sentiments i donar solucions com si tenguessin l’exclusiva de tenir cor,
ésser sensible, almanco així ho ha interpretat ell. El fet és que tenen un
problema i l’han de solucionar, però el problema l’han creat ells; tots els clubs i
totes les entitats saben que un equip cada any tendrà una subvenció d’una
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determinada quantitat; l’equip de govern crea el problema perquè crea l’hàbit
de tergiversar la situació; van firmant convenis, com l’anterior, on el nom de
Bàsquet Inca havia d’ésser preferent i ha desaparegut; acorden que s’han de
justificar unes subvencions a través d’un mecanisme de comptabilitat i el
substitueixen per la urgència amb una justificació amb factures; firmen un
conveni que al darrer dia canvien per les circumstàncies i sempre estan en
mans de les circumstàncies, i qui té la urgència sap que el que s’ha firmat es
pot canviar en voler i encara hi ha una subvenció que encara no s’ha cobrat. El
problema és clar, si és així. Totes les entitats tenen dret a conèixer quina
subvenció tendran, no només d’aquí, sinó també del Consell o d’on sigui cada
any, sense necessitat d’extrajudicials i acostumar-se a funcionar d’aquesta
manera. Certament hi pot haver excepcionalitat, com un viatge determinat, però
aquest sistema no es pot convertir en la forma de funcionar habitual d’una
entitat. El debat d’avui és la forma distinta de veure les coses i no només s’ha
de pensar en entitats sinó també en proveïdors, és a dir, es pot arribar a
l’absurd. El que fa falta és mantenir una postura clara i no canviant, que no veu
al consistori i ell proposa; en la gestió administrativa anual del Bàsquet Inca, a
la qual no vol entrar, que és una gestió normal, no s’ha presentat una
excepcionalitat i tenen dret a cobrar anualment una determinada quantitat i
punt. Aquesta seria la forma adequada de funcionar de totes les entitats. Li sap
greu que l’objecte d’aquesta dissertació hagi estat el Bàsquet Inca, però està
molt clar que el seu grup no està d’acord amb aquesta forma d’actuar i han
manifestat com actuaria el seu grup. S’ha de saber des del principi de què
disposarien les entitats, s’ha de complir amb els compromisos que se signen i
s’ha de complir amb els terminis signats, anualitat a anualitat.
En contestació el Sr. Batle per manifestar que aquest caos que ha descrit el Sr.
García no és tal; tenen les coses clares i són ben conscients de la realitat.
Comparteix el plantejament exposat; les diferents entitats saben de què poden
disposar, fa anys que ho saben, però s’han trobat en una situació
extraordinària; les postures no poden ser fixes, s’ha de poder adaptar. És ben
conscient que vol fer complir aquest conveni que avui presenta, però no pot
saber quina serà la situació del futur, potser d’aquí a dos anys hauran de
canviar perquè s’ha plantejat una altra situació. En relació amb el tema si no
s’ha pagat la subvenció del 2010, explica que aquests diners ja estan gastats,
no soluciona pagar-la. Avui no sap el futur; avui tenen un problema que
intenten solucionar, potser la solució adoptada no és l’adequada, hi està
d’acord però, han de decidir. Cada any es presenten les convocatòries de
subvencions, es discuteixen anualment a l’IMAF, tothom les saben i, si es
presenten nous problemes, intentaran donar-los solució, possiblement no
d’igual manera, però en aquest cas, no queda més remei que prendre aquesta
solució. La subvenció que no han pagat, no soluciona res, ja està gastada; ara
parlen d’anar cap endavant, amb la voluntat d’aquest equip de Govern de
complir-lo, situació que pot variar.
Pel que fa al tema dels regidors del plenari que s’absentaven, explica el Sr.
Batle, que aquestes situacions han canviat; al seu moment hi ha hagut regidors
que han tengut responsabilitats dins el Club i han avalat, igual com al
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Constància, i la seva absència venia determinada per aquest fet; si avui no hi
ha cap regidor que s’absenti, és perquè no tenen aquestes condicions
personals; cada any es renova i la situació canvia cada any.
El Sr. Rubert Maura manifesta que ell és avalador del Club, per la qual cosa
s’absenta de la sala.
Seguidament es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat: disset
(17) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal del
PSIB-PSOE i tres (3) vots d’abstenció dels grups municipals BLOC per Inca i
els Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, la Moció es declara aprovada.
C. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER AL SUPORT A LA
DECLARACIÓ DEL CANT DE LA SIBIL·LA COM A PATRIMONI DE LA
HUMANITAT
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa,
cal aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció de data 3 de setembre de 2010, la qual
transcrita textualment diu:
“El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del
PLE la següent
MOCIÓ
La presència a les esglésies de Mallorca del cant de la Sibil·la a les matines de
Nadal des de la Conquesta, tret dels anys 1572-1575 que es va deixar de
cantar a la Seu, és un dels exemples encara vius del folklore religiós medieval,
del qual queden escasses mostres a tot el nostre entorn cultural.
Molts estudiosos de la música mallorquina no dubten de qualificar el cant de la
Sibil·la com un dels fenòmens més singulars i rellevants de la tradició musical
mallorquina, per la convergència de tradició popular i música culta i per
constituir un cas únic on poder llegir les diferents pràctiques musicals que s'han
produït al llarg dels segles. La llarga pervivència i la transmissió oral fa que
s'hagin anat repetint uns elements fixos, a la vegada que s'anaven incorporant
elements renovadors i de canvi, provocant l'aparició de diferents versions i
variants.
La singularitat i rellevància que té el cant de la Sibil·la dins l'imaginari col•lectiu
dels mallorquins, el seu caràcter de representació ritual, lligat a un temps (el
Nadal) i a un territori (Mallorca), així com les seves característiques úniques, el
fan mereixedor, en virtut de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni

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

46

històric de les Illes Balears, de ser considerat com un dels béns més rellevants
del patrimoni històric de les Illes Balears i, per tant, d'una protecció
individualitzada, que, tal i com assenyala l'esmentada llei, és la de Bé d'Interès
Cultural. El fet de constituir alhora un cant únic i múltiple, per les seves arrels
comunes i per les seves diferents maneres interpretatives, fan que aquesta
declaració afecti per igual a totes les versions interpretades a l'actualitat i que
s'adaptin a l'esquema interpretatiu, textual i musical descrits.
L’any 2009, el Consell de Mallorca, a proposta del Departament de Cultura i
Patrimoni, va presentar a davant la UNESCO la candidatura del cant de la
Sibil·la perquè sigui declarat Patrimoni de la Humanitat, en la categoria de
patrimoni immaterial.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta el següents
ACORDS
Primer. L'Ajuntament d'Inca dóna suport a la candidatura perquè la UNESCO
declari el cant de la Sibil·la com a Patrimoni de la Humanitat, en la categoria de
patrimoni immaterial.
Segon. L'Ajuntament d'Inca notificarà aquest acord al Departament de Cultura i
Patrimoni del Consell de Mallorca, perquè consti a l'expedient de la
candidatura, i al Ministeri Cultura, perquè gestioni i defensi la candidatura
davant la UNESCO. “
(Durant la lectura de l’ordre del dia i la Moció presentada pel grup municipal
BLOC per Inca surten distints regidors, que es van incorporant als transcurs del
debat i abans de la votació.)
Defensa la moció el Sr. Caballero, qui explica que la moció és similar a
l’aprovada anteriorment amb motiu de la serra de Tramuntana; així, hi ha dues
candidatures presentades pel Consell de Mallorca, una la serra de Tramuntana
i l’altra, en concepte de patrimoni immaterial, que és el cant de la Sibil·la.
Conclou que, vist que li sembla el tema no interessa, dóna per acabada la seva
defensa.
El Sr. Batle manifesta que no està d’acord que el tema no interessi, si bé ha
d’entendre el Sr. Caballero que, després de debatre un tema tan intens com ha
estat l’anterior, sempre hi ha alguns regidors que aprofiten per absentar-se de
la sala per uns minuts. Conclou que el seu grup donarà suport a la moció.
Per la seva banda, la Sra. Ramis de Plandolit, qui manifesta que el seu grup
pensa que les representacions religioses medievals tenen una importància molt
grossa dins la cultura del Països Catalans, prova d’això és que en queden
algunes, com la festa de l’Assumpció a Elx, la dansa de la mort i el cant de la
Sibil·la que és viu a Mallorca i a Catalunya que es canta a l’església de Santa
Maria del Mar i a l’Alguer. Des del seu grup donen suport la Moció, ja que la
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nostra cultura s’ha de conservar per llegar als descendents, i esperen que sigui
declarat Bé Immaterial de la Humanitat.
El Sr. García manifesta que el seu vot serà de suport.
Per la seva banda, la Sra. Payeras Crespí manifesta que el seu vot serà
favorable i, tal com ha dit la Sra. Ramis, espera que sigui transmesa als fills i
néts.
Intervé el Sr. Caballero per agrair el suport de tots els grups, que no posava en
dubte en cap moment. Així mateix, li sap greu que el Sr. Batle s’hagi molestat
pel comentari fet, però en un moment en què ell defensava un punt de l’ordre
del dia s’ha produït una situació en què ni ell mateix es podria sentir; creu que
tenia raons més que suficients com per sentir-se una mica molest, ja que tots
els regidors en ús de la paraula es mereixen la consideració dels altres. No té
inconvenient a retirar el comentari i no en vol fer un debat. Conclou per agrair el
vot favorable.
El Sr. Batle comunica al Sr. Secretari que la Moció s’aprova per assentiment.
Atès que cap dels membres del plenari hi té res a objectar, la Moció queda
aprovada per assentiment de tots els grups municipals (21).
D. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER INCA PER AL
MANTENIMENT DE LES BONIFICACIONS DEL 50% AL TRANSPORT
AERI I MARÍTIM
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa,
cal aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció de data 3 de setembre de 2010, la qual
transcrita textualment diu:
“El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la
consideració del PLE la següent
MOCIÓ
Les bonificacions al transport aeri i marítim són una mesura cabdal per pal·liar
els costos de la insularitat que comporta la dependència del transport aeri i
marítim per qualsevol desplaçament, amb un costos molt elevats que suposen
un handicap econòmic i un greuge respecte dels residents a la Península que
poden triar el mode de transport a preus més assequibles.
Des de fa vint anys, els residents de les Illes Balears gaudeixen de
bonificacions en el transport aeri i marítim, unes bonificacions que han anat en
augment des del 25% inicial per als trajectes entre les Illes i la Península, i un
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del 10% de bonificació en els trajectes interinsulars, fins a la situació actual,
prevista en la llei 42/2006 de 28 de desembre, que fixa les bonificacions al
transport aeri i les bonificacions al transport marítim entre les Illes i la Península
en un 50%, i les bonificacions al transport marítim interinsular en un 25%, en
aquest darrer cas les bonificacions es complementen amb normativa
autonòmica. Enmig, la Llei 30/1998, del règim especial de les Illes Balears
havia garantit l’existència d’aquesta bonificació, com a reconeixement específic
dels costos de la insularitat en compliment de la Constitució i l’Estatut.
Segons ha transcendit respecte dels documents de treball per a l’elaboració
dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, el Govern de l’Estat
pretén reduir la previsió destinada a pagar els descomptes als residents de
Balears, Ceuta, Melilla i Canàries, intenció que ja ha estat rebutjada pels
representants del Govern de les Illes Balears.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta el següents
ACORDS
Primer. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat que no prengui cap
mesura respecte de les bonificacions al transport que signifiqui una pujada del
preus de les tarifes que paguen els residents de les Illes Balears.
Segon. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a prendre mesures a llarg
termini que permetin els residents de les Illes gaudir d’unes tarifes realment
assequibles i justes pels seus desplaçament dins el territori estatal i europeu.”
Defensa la Moció el Sr. Caballero, qui procedeix a la lectura de la Moció.
A continuació intervé el Sr. Moreno Sarrió, qui manifesta que el grup socialista
està totalment d’acord amb la proposta.
Per la seva banda, el Sr. García Bonafè manifesta que el seu grup votarà a
favor de la proposta.
En representació de l’equip de govern, intervé el Sr. Batle, qui manifesta que no
estan d’acord amb la rebaixa del percentatge del descompte dels residents,
considera que era un dret dels ciutadans i una passa endavant; espera que no
es dugui a terme l’anunciat. Afegeix que, intentant anar més a lluny que la
moció, s’haurien d’intentar més millores sobretot pel que fa al tema dels viatges
entre illes. Conclou que el seu grup hi està totalment d’acord, tant a
l’Ajuntament com en l’àmbit de Parlament, tot i que la situació econòmica no
sigui la millor però els drets adquirits no es poden tornar enrere.
El Sr. Batle comunica al Sr. Secretari que la Moció s’aprova per assentiment.
Atès que cap dels membres del plenari hi té res a objectar, la Moció queda
aprovada per assentiment de tots els grups municipals (21).
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10. PRECS I PREGUNTES
A.- PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIBPSOE
En primer terme intervé el Sr. Ramis Otazua, qui passa a formular els següents
precs i preguntes:
1.- El més passat se’ls va indicar que estaven pendents de l’informe tècnic
pendent de rebre per saber els extres de l’interior del mercat municipal; vol
recordar que la reclamació de l’empresa concessionària del mercat cobert era
d’uns 180.000 euros. Vol saber si ja disposen d’aquest informe i si els poden
donar una còpia per saber la quantitat a què ascendeixen els extres.
Contesta el Sr. Seguí Prat que la raó que no estigui és perquè hi va haver una
petició a l’alça, sense que estàs especificada ni detallada i que, en tenir el
detall, el tècnic municipal podrà fer l’informe, però no el volen fer sense tenir el
detall d’allò que s’ha fet.
2.- Demana qui va ordenar l’execució d’aquestes obres no pressupostades, és
a dir, obres no contemplades al projecte redactat i aprovat.
Li responen que, com és obvi i no pot esser d’altra manera, els tècnics, els
directors de l’obra i l’Ajuntament.
3.- Demana si existeix una partida per cobrir aquestes despeses.
Contesta el Sr. Seguí que no tengui cap dubte que la trauran.
4.- En relació amb el mercat, i suposa tenen la partida, demana si tenen
constància que encara queda una part molt important per finalitzar, la part
precisament que és la que té un ús públic, les dependències que havien d’estar
destinades a club social i municipal. Volen saber si coneixen el cost d’aquestes
obres pendents i quan fan comptes iniciar i finalitzar aquestes obres.
Contesta el Sr. Seguí que aproximadament un 200.000 € i ja es veurà com es
fan. Afegeix que, una vegada elaborats els pressuposts, li podrà dir si estan
incloses o no.
5.- En referència al museu del calçat, al plenari passat varen demanar el llistat
de totes les empreses que han reclamat a l’Ajuntament els deutes i el total de
les seves factures impagades, encara esperen aquesta documentació; per tant,
tornen a fer el prec que se’ns faci arribar la informació.
Contesta el Sr. Seguí que ja ho va demanar i ell li va contestar que no tenen
cap deute amb cap empresa; ni en l’àmbit d’urbanisme ni tècnic han de tramitar

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

50

res perquè han pagat l’empresa i no tenen cap deute; ni l’Ajuntament amb ells
ni ells amb l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Secretari per explicar que hi havia unes reclamacions de
subcontractistes, es va analitzar si havia res pendent i, vist que no hi havia res
pendent, considera que l’Ajuntament no ha de pagar dues vegades; es va
pagar el contractista principal.
Explica el Sr. Seguí que poden anar a Secretaria i que li’n donaran una relació,
que està dins l’expedient; hi poden anar en qualsevol moment, se’ls donarà.
6.- Tampoc els han fet arribar, tot i que sap que hi ha l’expedient i està a la
seva disposició, el Pla d’acció i objectius que ha de tenir el Casal de Joves. Vol
recordar que s’havien compromès a fer-ho.
7- En relació amb factures impagades, han vist que hi ha una sol·licitud, per
part del Banc de Santander, de pagament d’un rebut en referència a un
contracte administratiu de subministrament datat a l’any 2005, per un import de
3.323,- euros. Demana a quin subministrament fa referència i per quin motiu
després de 5 anys encara no s’ha pagat.
Contesta el Sr. Batle que, quan va veure aquesta notícia, va parlar amb la
interventora, fet pel qual la interventora es va quedar estranyada, va dir que ho
comprovaria, va admetre que potser era un error, però que li estranyava molt
que fos així. No diu que no sigui veritat, però a la mateixa interventora li va
estranyar molt que hagués passat així. Intervenció intenta esbrinar si aquesta
reclamació és certa.
8.- La IMSERSO ha comunicat que la inversió efectuada amb motiu de les
obres d’accessibilitat, fruit del conveni de col·laboració amb l’ONCE varen ser
per un import inferior al previst inicialment i per aquest motiu reclama la
quantitat de 5.476,69 euros. Tenen constància que al municipi encara queden
molts d’indrets sense complir amb la normativa d’accessibilitat; per quin motiu
no es va aprofitar el total de la subvenció atorgada? Demana si s’ha ingressat
ja la quantitat que reclama la IMSERSO.
Contesta el Sr. Seguí que el fet va esser una situació molt estranya i, en aquest
sentit, convendria que parlàs amb el director de l’obra per aclarir la causa i el
motiu.
9.- A més de l’IMSERSO, altres organismes han reclamat el pagament de
quantitats endarrerides, és el cas de l’IBAVI que demana un total de 6.226,16
euros en concepte de 18 rebuts. Demana a què fan referència els rebuts que
es reclamen i si ja s’ha posat al dia l’Ajuntament amb aquest deute.
Contesta el Sr. Batle que aquest tema està pendent. Hi ha diferents convenis
que s’han de cobrar; evidentment que tenen el compromís amb l’IBAVI i l’usuari
té el compromís davant l’Ajuntament, i l’Ajuntament és l’organisme pont.
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10.- Seguint amb deutes pendents, hi ha un escrit d’una empresa de
manteniment i reparació d’un vehicle elèctric titularitat de l’Ajuntament, que
reclama factures des del mes de febrer del 2008, per un import de 3.999,33
euros. No poden entendre per quin motiu aquestes factures de tant de temps
enrere no han estat pagades al seu dia i quins són els motius d’aquesta
situació.
Contesta el Sr. Seguí que el Sr. Secretari serà el qui pot aclarir el tema.
Intervé el Sr. Secretari que aquesta reclamació es va contestar a una Junta de
Govern perquè el cotxe tenia unes defectes i que hi havia un informe de
l’enginyer municipal que diu que, quan se varen manifestar aquetes
deficiències el cotxe estava en garantia, per la qual cosa no hi havia objecte de
pagar la reclamació.
11- Quant a les obres de la plaça d’Espanya, si no recorda malament, hi va
haver un compromís d’eliminar els elements discordants amb l’entorn; el passat
dilluns els feren entrega d’una còpia del projecte que feia molt de temps havien
demanat. L’acord era que tots els elements, faroles, bancs, el brollador d’aigua,
els focus del trespol no es farien o se substituirien per elements més acordes
amb la situació de l’obra. La realitat, tal com va dir el regidor d’Urbanisme, els
acabats s’anirien decidint en el transcurs de l’obra, però els preocupa si a
aquesta plaça estan situant els focus als trespol, pel que han vist al transcurs
de l’obra.
Contesta el Sr. Seguí que ja li va dir que les faroles seran les antigues, les
mateixes que les de la plaça de l’Aigua i els bancs els mateixos que hi ha al
Quarter; pel que fa als leds o focus, hi havia discrepància; hi havia gent que els
volia i altra que no, per la qual cosa varen decidir no posar-los però si que s’ha
adoptat la mesura, que és molt poc costosa i és deixar els tubs posats, de
manera que en un futur si algú els vol posar no s’haurà de fer la instal·lació dels
fils ja que està feta; els tubs estan posats i serviran per a això o altres coses;
aquesta és la idea.
Finalitzat el seu torn, fa ús de la paraula la Sra. Sabater Martorell, qui passa a
formular els següents precs i preguntes:
1.- Han vist que una persona que va demanar hora per Serveis Socials, se li va
donar hora per d’aquí onze mesos, i demana si és possible.
Contesta la Sra. Horrach Beltran que és impossible i que el tema està
solucionat.
2.- Demana quin temps d’espera és el normal.
Contesta la Sra. Horrach Beltran que no pot dir exactament el temps d’espera,
hi ha prioritat, temes més urgents; hi ha una llista que té una treballadora de
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triatge que va controlant el tema, crida a gent i s’han adonat que hi ha gent que
està apuntada diverses vegades pel mateix motiu, també hi ha gent que no
acudeix a les cites.
3.- Demana si els poden fer arribar la memòria del 2009.
Contesta la Sra. Horrach Beltran que certament en estar confeccionada.
4.- Demana si es poden donar les dades relatives a les contractacions de
persones amb discapacitat de l’Ajuntament.
Contesta el Sr. Batle que no hi ha cap problema i que els les faran arribar
5.- Després de la realització del concert Inca Món, els han arribat queixes que
només es va netejar la plaça, però no els carrers envoltants que no es varen fer
nets fins dies després; demana si és veritat.
Contesta la Sra. Tarragó Llobera que sap que hi va haver queixes de la neteja
de les festes; hi va haver un problema puntual amb una màquina de l’empresa
de neteja que es va arreglar en 4 dies o abans i es va netejar tot.
A continuació intervé el Sr. Moreno Sarrió, qui passa a formular els següents
precs i preguntes:
1.- Han rebut queixes del mal funcionament del semàfor de vianants de l’av. de
Lluc; sol·licita una prompta reparació, vist que prest començarà el curs escolar i
fan una molt bona funció.
2.- S’han produït un robatoris a les instal·lacions del Quarter General Luque
destinats als grups musicals de la ciutat i volen saber si les obres d’aquesta
instal·lació estaven acabades i si hi ha instal·lades portes de seguretat.
Contesta el Sr. Pastor Espada que les obres estaven acabades i que hi ha
instal·lades unes portes de seguretat.
3.- Segons els joves afectats aquest robatori estaria valorat amb més de 6.000
€, volen saber si el regidor de Joventut sabia de boca dels usuaris que hi havia
problemes de seguretat i que havien sol·licitat més mesures per evitar aquests
robatoris.
Contesta el Sr. Pastor Espada que ho sabia i s’havien posat d’acord amb ells
per reforçar les mesures des del mes de juliol que ara ja està acabat, i que està
tot ben reforçat. S’ha estat fent feina en el tema.
4.- Volen saber si aquestes instal·lacions municipals destinades als grups de
musica jove estan assegurades i tenen tots els permisos.
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Contesta el Sr. Pastor Espada que no tenen cap tipus d’assegurança;
l’Ajuntament només té l’edifici. El final d’obra està fet i varen ésser els tècnics
municipals que varen certificar totes les instal·lacions.
5.- Al local del Grup Educatiu Ambiental d'Inca, GEAI, s’han produït uns
desperfectes a la línia elèctrica per les obres fetes al Casal de Cultura, ha
quedat anul·lada una línia que baixava al soterrani. Demana quan es revisarà
aquesta línia i es repararan els desperfectes.
Contesta el Sr. Batle que no són les obres d’ampliació del Casal de Cultura
sinó el Centre de Salut que han dut a terme unes obres, fet que li va estranyar
ja que s’han de traslladar al Pac de So na Monda, havent-los informat d’aquest
problema suposant que l’esmenaran. No té res a veure amb les obres del Casal
sinó que són les obres de la planta baixa.
6.- Han vist que la darrera setmana l’Ajuntament ha publicat a un mitjà de
comunicació les dades privades d’un regidor de la corporació. Volen saber per
quins motius no s’ha respectat la Llei de protecció de dades.
Contesta el Sr. Batle que no té constància que l’Ajuntament hagi publicat res,
potser si els dona més dades, no sap a què es refereix. Que ell tengui
constància no, si no li dóna més detalls.
7.- Tenen constància de queixes de veïnats de l’av. del General Luque per
l’abocament d’enderrocs d’unes obres municipals d’un solar veïnat del c/ del
Quarter que estan produint problemes de renous i salut pública, demana una
solució immediata.
Contesta el Sr. Batle que normalment quan fan una obra pública o concertada
utilitzen uns espais per proveïment de materials que, en acabar l’obra, són
retirats. Miraran el detall del que diu però és una mesura provisional mentre
dura l’obra i, en acabar, es retiren, tot i que a vegades hi pot haver alguns
problemes. Sempre es fa per millor agilitat de l’obra.
8.- S’ha detectat un augment de presència de rates a diverses zones d'Inca; li
farà arribar la relació del registres d’entrada que s’han fet durant el mes d’agost
demanant que s’actuàs per evitar que la plaga anàs a més.
Contesta el Sr. Batle que es donen dues coincidències en aquest tema. Tenen
la campanya de desratització amb una empresa que fa la gestió; a l’estiu és un
moment en què hi ha una paralització, sense oblidar que a determinats llocs hi
ha hagut moviments de terra, canvi de clavegueram fet que fa que les rates
surtin a la superfície. Certament la feina de l’Ajuntament és continuar les
tasques de desratització i, quan hi ha una petició o denúncia, s’actua i es fa la
campanya per part de l’empresa a la zona determinada.
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9.- A la plaça de Felip II hi ha una canaleta que està aixecada i prest seran les
festes de la barriada de les Vies del Tren, fet que pot ocasionar que algú caigui,
demana si es pot arreglar al més aviat possible.
Contesta el Sr. Batle que hi enviaran algú immediatament.
Tot seguit fa ús de la paraula la Sra. Ramis de Plandolit, qui passa a formular
uns precs:
1.- Dirigint-se a tots els grups polítics vol demanar que, entre tots, facin un
esforç d’usar correctament i no devaluar la paraula urgent, i en posarà un
exemple. Les mocions que s’han presentat, al seu parer, no n’hi ha cap que
sigui urgent i haurien pogut anar dins l’ordre del dia, fet que facilita les
intervencions de tots, ja que les poden haver llegit abans que es presentin al
plenari.
Agraeix el Sr. Batle el prec i, en aquest sentit, certament el plenari del mes
d’agost que se celebra a inicis de setembre és el que els agafa a tots una mica
més descol·locats, però darrerament tots els grups pareix que han anat en
aquesta línia. Espera que en aquesta Junta de Portaveus es puguin tractar
aquests temes que després es presentaran al plenari.
2.- El seu grup ja ha formulat aquest prec en diferents ocasions, i ella ha estat
la portaveu. Així, a ella li varen ensenyar que no es diu “vostès no ho han
entès”, sinó que es diu “jo no me vaig explicar prou bé”. Explica que, en aquest
sentit, els actes que organitza aquest ajuntament es poden classificar en tres
gran grups: actes de partit, que cada un organitza (un dinar, sopar, trobada de
motos...); actes de l’equip de govern com rodes de premsa, visites d’obres;
actes institucions on hi hauria quan l’Ajuntament rep algú a la sala d’actes i li fa
un homenatge o reconeixement, quan una associació convida l’ajuntament en
general. Així, el seu grup demanaria que, en celebrar-se actes del tercer grup,
se’ls convidi, se’ls fes saber que es fa aquest acte determinat. Un exemple
seria l’acte que es va fer quan varen rebre una senyoreta que l’han feta Miss
Balears o Mallorca; considera que, als actes on l’Ajuntament actua com a tal,
no són només l’equip de govern sinó tot el consistori.
Contesta el Sr. Batle que té tota la raó i està totalment d’acord. El fet que va
explicar va ser quan varen rebre la Miss Francisca Martorell, que el Sr.
Caballero també li ho va fer saber, estava planificat l’acte de manera que el
batle la rebia al seu despatx, però va venir acompanyada de més gent, in situ
es va decidir anar a la sala del plenari. Si s’hagués organitzat d’una altra
manera, els hauria convidat, però quan rep al seu despatx és un altre tema; no
té intenció de llevar-los importància, sinó que a vegades es fa per l’acte en si,
protocol. Es preveurà als actes en què sap que formen part de la corporació.
Va sortir així, sense intenció de menysvalorar-los.
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Manifesta la Sra. Ramis que, en aquest cas té una explicació, si bé és un fet
que ha passat reiterades vegades, com per exemple els premis de les
comparses de les Festes d'Inca i altres.
3.- Volen expressar, des del seu grup, el condol a la Sra. Cantarelles Llompart
per la pèrdua de la seva sogra.
B.- PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC
PER INCA
En primer terme intervé el Sr. Rodríguez Mir, qui passa a formular els següents
precs i preguntes:
1.- Els agradaria saber quina és la manera d’obrar de l’Àrea d’Urbanisme quan
dues empreses han de passar canonades al mateix carrer.
Contesta el Sr. Seguí Prat que varen reunir els cap d’obra i el propietari de
l’empresa intentant posar-los d’acord coordinats pel tècnics municipals. Ell
parla de l’obra del PAC.
Manifesta el Sr. Rodríguez que li sembla molt bé i que seria lo lògic però no és
el que està passant. Al c/ Joan Miró amb les obres del POIS, doble canonada
(pluvials i clavegueram) que han estat fent obra fins ara que s’han tapat i,
abans d’iniciar aquesta obra, li sembla que Ono va fer unes canoncades; s’ha
tapat l’obra de les canonades, Ono es va aturar esperant que acabàs i ara està
picant allà mateix on havien tapat les empreses de les aigües. Creu que és un
desastre i unes molèsties als veïnats, que a les 8 del matí pateixen tot l’estiu
unes obres que no farien falta, tot i que estan molt bé fer-se a l’estiu. No pot
ésser que tot el juliol i agost s’hagin fet obres al carrer i ara, al mateix lloc, es
torni a obrir per posar canonades d’Ono, sense oblidar el tema de la caiguda
d’un arbre damunt un cotxe que ha fet una petició de reclamació al registre, si
bé els veïnats estan molt enfadats.
Contesta el Sr. Seguí que a vegades en aquestes instal·lacions l’Ajuntament no
les contracta, no les ha de pagar. Quan Ono sap que s’ha de fer una obra i vol
aprofitar el moment per passar, es posa en contacte amb l’Ajuntament i s’ha de
coordinar amb l’empresa, aprofitant l’obra civil de l’empresa i ell només posa la
canonada.
Pel que fa al fet que ha descrit, passa quasi bé al 80% de les obres que es fan
d’infraestructures que es fan pertot, no només aquí. La gent veu que es fa un
clot, es tapa i al dia següent es torna a obrir. Això ha d’ésser així i cada vegada
que ho ha dit als tècnics, li han contestat el mateix. Cada vegada que es fa una
canonada s’ha de tapar i compactar, fet que a ell també estranya al Sr.
Rodríguez, però és així. Totes les companyies ho fan i deu ésser per alguna
cosa. Va ésser la discussió diària de la zona de Sant Francesc o Jaume
Armengol.
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Manifesta el Sr. Rodríguez que no és el cas, la primera solució que ha aportat li
ha paregut més vàlida, però aquest sistema és difícil d’entendre, més quan els
veïnats pateixen aquesta forma no lògica.
2.- Darrerament han denunciat una obra en concret situada a una cantonada;
sap que el batle ha intervengut en el tema i està a punt de signar un decret; el
seu grup considera que haurien d’haver actuat de manera general diferent.
Dins Inca hi ha obres que, per un motiu o altre, segurament perquè la situació
econòmica no és l’adequada han fet que hi hagi obres que s’han aturat, però
estan envaint la via pública i no pot ser que l’Ajuntament no actuï tot d’una; que
hi hagi una obra que fa més d’un any que té la llicència caducada i tengui
l’ocupació de la via pública com fa, per exemple l’obra de devora l’antiga
Industrial. Considera que l’ajuntament ha d’actuar amb més celeritat; una
solució seria tapiar la primera planta d’aquestes obres i llevar tota la
bastimentada fins que el propietari pogués continuar l’obra i qualsevol ciutadà
podria anar per damunt l’acera amb tranquil·litat. Demana que des de l’Àrea
d’Urbanisme es prenguin les mesures necessàries.
Contesta el Sr. Seguí que aquesta és la forma habitual, ja que n’hi ha moltes;
concretament aquesta que ha anomenat es prendran mesures; n’hi havia una
altra en què hi havia ordres d’execució reiterades i s’han compromès que prest
retiraran les coses de la voravia.
3.- Han intentat accedir a les ordenances del cementeri des d’Internet, fet que
no ha estat possible, ja que no hi figuren; en demana una còpia i que es pengi
a Internet.
4.- Parlant de temes informàtics i dirigint-se als tècnics municipals, explica que
hi ha una pàgina que es diu wifi.com, portal on els usuaris d’Internet poder
saber on hi ha diferents punt per connectar-se a tot l’Estat espanyol; en el cas
d'Inca, només n’hi ha tres: l’Institut Pau Casesnoves, Centre Bit i l’estació del
tren; creu que l’Ajuntament també té Sant Domingo o la biblioteca, de manera
que no estaria malament afegir-hi aquests llocs, ja que aquesta pàgina és molt
utilitzada.
5.- Ja varen demanar còpia en paper dels pressuposts del 2010, fet que torna a
reiterar.
6.- Vol demanar a l’Àrea d’Educació que es replantegi el tema de les beques
Erasmus 2010; són 2000 € i opinen que la gent que ha anat de viatge pensant
que, en tornar podria tenir accés a uns diners, que hi poguessin accedir. Així
mateix, si l’any que ve no ho tenen present als pressuposts, el seu grup
presentarà una esmena en aquest sentit, ja que la quantitat no és molt gran i
pot ajudar unes famílies a alleujar els costos de les estades llargues a
l’estranger per millorar els estudis.
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Contesta la Sra. Payeras Crespí que ella ja li va dir que enguany va ésser un
problema que ella pensava que seria com els altres anys i que la Caixa Rural
col·laboraria amb l’Ajuntament; fets els pressuposts, l’entitat els va dir que no
comptessin amb els diners, fet que li sap molt de greu, però ella ha fet feina en
el tema i ha cercat perquè l’any que ve puguin tenir les beques Erasmus i
aquesta ajuda.
7.- Darrerament ha sortit en premsa i també al Registre d’Entrada, tal com ha
dit el Sr. Ramis, un tema que preocupa seriosament i és la neteja del solars.
Pensa que l’Ajuntament ha de vetlar per la seguretat dels ciutadans i actuar
davant certs ciutadans que no compleixen la normativa. Demanen que actuïn i
amb contundència si és necessari.
Contesta el Sr. Seguí que ho fan sovint i n’hi ha bastants, tot i que en pot
quedar algun, fins i tot d’organismes públics.
8.- Els ha arribat la queixa de la falta d’enllumenat públic al carrer de Llorenç
Riber, demana que se supleixi o es posi el llum del qual no disposen; ja que es
queixaven que Reis Catòlics en tenien tant, aquell carrer ha quedat sense.
Contesta el Sr. Seguí que dins el Pla d’Enllumenat que han fet, aquest carrer
està inclòs i es farà.
9.- Volen saber si els arbres del carrer del Puig de Massanella han estat
podats, com es demanava per part d’uns veïnats de la zona.
Contesta la Sra. Tarragó Llobera que no, a la qual cosa explica el Sr.
Rodríguez que hi ha una petició de veïnats per si en vol prendre nota.
10.- Volen saber si dia 29 d’octubre preveuen celebrar la Fira d’Època, ja que
va veure al Registre d’Entrades que hi havia una empresa que s’oferia per
celebrar-la aquesta data.
Contesta el Sr. Batle que s’ha fet una convocatòria pública a empreses, són
molt poques.
11.- Tenen pendents preguntes fetes a la Comissió d’Hisenda de 15 de juliol
sobre l’empresa Clave, demana si els poden contestar.
12.- han vist que els tècnics de Patrimoni del Consell de Mallorca han fet un
informe sobre les cases de Son Bordils. Demana si l’Ajuntament actuarà com
diu l’informe que han de fer, fent ús de les competències en matèria de
patrimoni històric, o continuaran deixant caure les cases com està passant ara.
Contesta el Sr. Seguí que sempre contesta el mateix, cada vegada que li
formula aquesta pregunta. Tots estan preocupats per la situació però aquestes
obres no les pot dur a terme l’Ajuntament, per la seva envergadura.
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Manifesta el Sr. Rodríguez que això no és la resposta adequada.
Explica el Sr. Seguí que, si no li agrada...
Explica el Sr. Rodríguez que els tècnics diuen que s’ha d’actuar i sembla que el
Sr. Seguí no està disposat a actuar. No demana que l’ajuntament actuï però si
que pot fer actuar a la propietat, cosa que no vol fer.
Explica el Sr. Seguí que si l’Ajuntament fa una ordre d’execució es fan
responsables i serà l’ajuntament qui després ho haurà de fer i l’Ajuntament no
pot afrontar aquesta situació; l’informe dels tècnics pot dir el que vulgui, però si
la propietat no l’executa, el responsable serà l’Ajuntament, demanant la seva
opinió al Sr. Secretari qui explica que, si no l’executa el propietari, l’haurà
d’executar l’Ajuntament a costa del propietari, primerament l’Ajuntament haurà
d’aportar la quantitat necessària i després repercutir-la al propietari.
Reitera el Sr. Rodríguez que hi ha un informe tècnic i l’equip de govern no està
disposat a fer-lo complir.
Manifesta el Sr. Seguí que no potser que tot caigui a l’Ajuntament, també el
Parlament pot requerir a qui ha d’actuar.
13.- No han arribat a aclarir, tot i que ho han demanat en diversos ocasions,
quin és el cost real de les obres del Mercat Cobert i de quina manera
anivellaran la balança d’aquest cost, vendes, llogues; demana si els faran
arribar una relació.
Explica el Sr. Seguí que la Sra. Interventora està fent feina en aquest tema i ho
està preparant i els ho entregarà en tenir.
Manifesta el Sr. Rodríguez que els tècnics diran una cosa i els polític en diran
una altra, fet que nega el Sr. Seguí, afirmant que potser no dirà el que el Sr.
Rodríguez voldria que diguessin.
C.- PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DELS
INDEPENDENTS D'INCA
Per la seva banda, intervé el Sr. García Bonafè, qui passa a formular els
següents precs i preguntes:
1.- Vol fer un prec, com ja ha fet en altres ocasions, en el sentit que hi ha un
reglament que s’hauria de complir, igualment com el que s’ha comentat en el
tema de les urgències i també en la formulació de preguntes que han d’ésser
pregunta-resposta.
Manifesta el Sr. Batle que el reglament també diu que s’han de presentar les
preguntes abans del plenari, fet que no es compleix, cosa amb la qual està
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d’acord el Sr. García, demana que es compleixi el reglament i no es canviï de
manera d’actuar.
2.- Han observat que vehicles d’empreses privades reguen plantes i arbres,
demanant quina i com s’ha fet la contractació i quin serà el seu cost, pregunta
que ja va formular al plenari anterior.
Contesta la Sra. Tarragó Llobera que no s’ha fet cap contractació sinó que es
varen demanar tres pressupostos, i el cost és important perquè són a 37
€/hora.
Demana el Sr. García que els facin arribar les condicions de contractació i el
cost.
3.- També han demanat les factures dels darrers tres anys de la contractació
de neteja d’edificis públics i locals públics i que se’ls digui si la contractació ha
estat correcta o no, documentació que encara no els han fet arribar.
Contesta el Sr. Batle que se li entregarà en tenir-la, manifestant el Sr. García
que el reglament també diu quan s’han de contestar les preguntes, ja siguin
formulades per escrit, oralment o s’hagin entregades prèviament a la celebració
del plenari, pregant novament que s’apliqui el reglament.
4.- També va demanar en relació amb les despeses de les festes de Sant
Abdon, si els ho podien entregar amb anterioritat a les festes, cosa que no era
possible a l’anterior plenari i ara tampoc, espera que sigui amb posterioritat.
Manifesta el Sr. Pastor Espada que encara està pendent que els facin arribar
alguna factura i, en tenir-ho tot, se li entregarà.
5.- també reitera la pregunta formulada en diferents plenaris relativa a saber
quin pressupost queda als regidors a les diferents partides que administren.
Contesta el Sr. Batle que poc.
Manifesta el Sr. García que aleshores, al proper plenari demanarà la mateixa
pregunta de manera que espera que sàpiguen quina quantitat és aquest “poc”.
6.- Reitera la pregunta ja tradicional en el sentit si li faran arribar l’informe de
l’estat d’execució trimestrals que el batle té dret a rebre i, en conseqüència, els
regidors també.
Coincideix el Sr. Batle en l’interès i el Sr. Ferrari fa feina per complir aquest
compromís, tant amb el Sr. García com amb ell mateix.
7.- També va formular la pregunta i el regidor corresponent haurà observat que
es varen talar els arbres del c/ del Tren i alguns tornen a sortir i han romput la
voravia. Demana si, ja que s’adhereixen a la Serra de Tramuntana, tenen
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voluntat de tornar sembrar els 20 arbres que varen llevar o voluntat de
formigonar com han fet.
Contesta la Sra. Tarragó que es tornaran a sembrar al seu moment.
8.- Recorda la seva preocupació pels embornals, vist que s’acosta l’època de
pluges.
Contesta la Sra. Tarragó que hi ha una persona que fa feina en el tema cada
dia.
9.- Han observat que, abans d’arribar al Casal de Joves, hi ha un gran cartell
que anuncia que el terreny ha estat adquirit per l’edificació del casal,
considerant que, ja fet, es podria retirar.
Contesta el Sr. Batle que està d’acord i avui mateix s’ha trobat amb un cas
similar, amb motiu de les obres del Pla E de l’any passat, havent manifestat
l’aparellador que certament es podien retirar, però coincidiran que no és un
tema urgent i va quedant.
10.- El que creu que si és urgent és que una moció aprovada al plenari, votada
per tots els grups, està pendent de resposta; es tracta de demanar un informe
als tècnics municipals de per què es deteriora el carrer Major; han passat molts
de mesos i no disposen d’això, demanant novament que apliqui el reglament i,
si no que li diguin que pot anar al Jutjat per dir que una moció aprovada per
unanimitat que en quinze dies s’ha de contestar i han passat quinze mesos i
encara no es té resposta. Han de saber a què s’han d’atendre; es va demanar
emetre un informe escrit i el seu grup no disposa d’ell.
Contesta el Sr. Seguí que li està demanant un informe tècnic i, tal com li va dir
a la Comissió informativa, fins i tot, va estar parlant amb el tècnic que ho hauria
de fer, va quedar clar el tema, vist que aquest tècnic no hi era quan es va
executar i considera que no li correspon vist que el tècnic que ho va executar ja
no és a la casa. Tornarà a insistir, però no creu poder arreglar-ho.
Manifesta el Sr. García que li sembla que el Sr. Seguí es riu d’ell perquè
demana un informe i que el tècnic posi el que vulgui i, si només ha de posar
que les rajoles són petites, que ho posi i el signi. Considera que el Sr. Seguí es
riu d’ell i del tècnic municipal perquè si el tècnic municipal no sap fer un informe
que digui que la rajola és petita, no ho entén. Afegeix que a ell el tècnic li va dir
que el Sr. Seguí no li havia demanat.
Explica el Sr. Seguí que parlaran davant el tècnic perquè ell li ha demanat
l’informe i no l’ha fet.
11.- La majoria municipal considera satisfactori l’estat de conservació dels
camins i si ha dedicat als camins, llevar herbes, tapar clots o si ha pres alguna
decisió en el sentit que convé actuar pel que fa a la conservació dels camins
rurals.
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Contesta el Sr. Batle que mai estan satisfets del manteniment de la ciutat i dels
camins rurals; sempre hi ha feina per fer. Es duen a terme campanyes per
desbrossar les voreres, campanyes de tapar clots, s’asfalten camins rurals, ara
mateix se n’han asfaltat dos i un boci a través de la Mancomunitat del Raiguer i,
certament, sempre hi ha feina per fer. Satisfets no hi estan mai perquè no tenen
el 100% com els agradaria però posen mesures correctores i, des de l’Àrea de
Serveis intenten, als llocs que estan més malament o dels que hi ha queixes de
veïnats, posar solució.
12.- Ja varen formular la pregunta o el prec en el sentit que varen demanar que
s’obrís un registre dels obsequis o regals que es fan a membres de la
corporació; li varen contestar que es faria, demana si s’ha obert el registre i qui
és el responsable.
Contesta el Sr. Batle que no té coneixement que s’hagi obert, tot i que recorda
que es va parlar del tema i no vol dir que no s’obri.
13.- Aquests dies han llegit la preocupació de diferents grups polítics en relació
amb el polígon industrial, demana si poden explicar una mica de quina és la
tramitació o què s’ha de fer, des d’ara, fins que sigui real que es pugui disposar
de terrenys i en quin termini es considera que hi pugui haver actuació, obres,
instal·lacions d’empreses al polígon, és a dir, que urbanísticament estigui
disposat.
Contesta el Sr. Seguí que ja va explicar el tema a l’anterior plenari. Afegeix
que, després de l’aprovació al Parlament de l’exoneració del polígon pel Pla
Territorial que es va publicar al mes de juliol, varen estar en contacte amb el
Consell per saber quines eren les modificacions que s’havien de fer, si se’n
havien de fer al Pla parcial; a mitjan agost varen tenir la darrera reunió amb el
Consell qui està d’acord amb la proposta presentada, fet que significa un canvi
substancial, si no total, i va donar instruccions per anar introduint les
modificacions i espera poder-lo presentar al proper plenari, si es compleixen els
objectius ja que ell, la setmana vinent hauria de tenir la modificació, tant en
metres com pintat i, en tenir-ho els ho entregarà. Posteriorment s’haurà de fer
l’exposició de 45 dies i, si hi ha temps, es podrà presentar al plenari de
novembre o desembre per aprovar definitivament i tornar al Consell. Espera
que el que s’ha dit sobre aquest polígon sigui veritat que hi ha molt d’interès,
que no quedi aturat i es doni el vistiplau al Pla Parcial. La intenció del seu grup
és que abans del final de la legislatura puguin fer el concurs, aquest és el seu
objectiu, tot i que veuran el temps què els depara.
14.- La darrera pregunta era en relació amb l’absència dels regidors amb el
tema del Bàsquet Inca, però ha quedat contestada.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, a les setze
hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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