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SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA MUNICIPAL
Sra. Catalina Pons Bestard

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori 

A la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca
(Illes Balears), essent les 10 hores
del dia 5 de setembre de 2014, es
reuneix  l’Ajuntament  en  ple,  en
primera  convocatòria,  amb
convocatòria  prèvia  a  l’efecte,  per
tal  de  realitzar  la  sessió  ordinària
sota  la  Presidència  del  Sr.  Rafel
Torres  Gómez,  i  amb  l’assistència
dels regidors Sr. Felip Jerez Montes,
Sra.  Rosa  Maria  Tarragó  Llobera,
Sra. Margalida Horrach Beltran, Sr.
Antonio Jesús Aguilar  Chicón,  Sra.
Catalina Coll Puigserver, Sr. Andreu
Gili  Vizcaíno,  Sra.  Magdalena
Cantarellas  Llompart,  Sr.  José
Pastor Espada, Sra. Maria Payeras
Crespi,  Sr.  David  Devis  Ferrer,  Sr.
Francesc Xavier Ramis Otazua, Sr.
Virgili  Moreno  Sarrió,  Sra.  María
José Fernández Molina (s’incorpora
a  la  cessió  en  el  moment  en  què
s’indica a l’acta), Sra. Antònia Maria
Sabater  Martorell,  Sra.  Margalida
Llobera  Serra,  Sra.  María  del
Carmen  Oses  Ramos,  Sr.  Àngel
García Bonafè, Sra. Maria Francisca
Barceló Truyol, Sr. Antoni Rodríguez
Mir i Sr. Andreu Caballero Romero.

Actua com a secretari accidental el
Sr. Guillem Corró Truyol, qui dóna fe
de  l’acte,  i  hi  assisteixen  la
interventora municipal Sra. Catalina
Pons Bestard i el tresorer municipal
Sr. Miquel Batle Vallori.
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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 DE DATA 25 DE JULIOL DE 2014

Els  Sr.  Batle  demana  als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  l’acta
esmentada.

El Sr. Ramis comenta que vol fer una matisació en relació amb el punt 4 de l'Acta. Exposa
alguns dubtes al respecte.

Atesos els dubtes del Sr. Ramis referent a aquest punt, el Sr. Batle decideix que es faci un
recés, després del qual es reprèn la sessió. 

El  Sr.  Ramis opina que el  punt no diu el  que es va decidir,  que primer pareix que la
proposta es retira. Ara bé, amb el recés que s’ha duit a terme comenta que pareix que el
tema queda obert... Considera que quedaria més clar si indicàs que es va retirar del Ple
aquest punt 4.

Intervé el Sr. García, qui comenta que el punt 8 de l’Acta parla de les beques Erasmus i
de l'ampliació de partida..., la qual s'ha aprovat amb posterioritat. Indica que a l'acta no
s’assenyala  el  número  de  partida  a  la  qual  va  destinada.  Al  respecte  consideren  al
respecte  que  s'hauria  de  precisar  el  número  de  partida  al  qual  s'ha  de  carregar  la
despesa.

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de la sessió de data 25 de juliol de
2014,  que  s’aprova  per  unanimitat  dels  regidors  presents  (20),  amb  les  anteriors
rectificacions.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA DEL NÚM. 601 AL 665.  

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 601 al 665.

Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.

3.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’EXECUCIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DEL  SEGON
TRIMESTRE DE 2014

Els  reunits  consideren  la  Dació  de  compte  de  l’execució  pressupostària  del  segon
trimestre, de data 29 de juliol, la qual transcrita textualment diu:

“Sr.  Rafel  Torres  Gómez,  batle  president  de  l’Ajuntament  d’Inca,  dóna  compte  de  la
comunicació  realitzada  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  de  l’execució
pressupostària  del  2n  trimestre  de  2014,  per  donar  a  compliment  a  les  obligacions
contemplades  a  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupa  les
obligacions de remissió d’informació previstes en la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.”

Una vegada finalitzades les intervencions, els regidors se’n donen per assabentats.
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4.  PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  A  L'APROVACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL
REFERIT A L'EXERCICI 2013

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

Els  reunits  consideren la  següent  Proposta  de la  Batlia  per  a  l'aprovació  del  compte
general  referit  a  l'exercici  2013,  de  data  1  de  setembre  de  2014,  i  que  transcrita
textualment diu:

“Sr. Rafel Torres Gómez, batle president de l’Ajuntament d’Inca, eleva a la consideració
del Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:

La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de
juliol de 2014 informa favorablement per majoria el compte general d’aquesta entitat local
de l’exercici de 2013, elaborat amb els documents descrits a 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, integrat pel propi de l’Ajuntament i el dels seus organismes autònoms. El
referit COMPTE GENERAL ha complit la tramitació descrita a l’apartat tercer de l’article
212  RDL 2/2004,  sense  que  consti  a  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 del referit COMPTE GENERAL
d’aquesta entitat local, acompanyat amb els informes de la Comissió, referit a l’exercici de
2013,  sense  perjudici  de  la  seva  posterior  fiscalització  per  part  de  la  Sindicatura  de
Comptes.”

Durant la darrera intervenció del Sr. García la Sra. Fernández s'incorpora a la sala.

Finalitzades les  intervencions,  se  sotmet  a  votació  la  Proposta  i  n’esdevé el  següent
resultat:  (11)  onze  vots  a  favor  del grup  municipal  del  Partit  Popular  i  (10)  deu vots
d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal d’Independents d'Inca i
el grup municipal de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, la Proposta de la Batlia per a l'aprovació del compte general
referit a l'exercici 2013 es declara aprovada.

5. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE PLUSVÀLUA

Els reunits  consideren la  següent  Proposta de la Batlia  per  aprovar la  modificació  de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de plusvàlua, de data 25 d’agost de 2014, i que
transcrita textualment diu:

“Proposta de la Batlia de l’informe que emet el TAG adscrit a Gestió Tributària en relació
amb la  modificació  de  l’Ordenança reguladora  de l’impost  d'increment  dels  terrenys de
naturalesa urbana  

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

Certament els valors morals d’una societat  són essencials  per  gaudir  d’un clima de sana
convivència; però com deim amb les coses de menjar no es pot jugar i menys veure que uns
pocs de cada vegada tenen més, i la majoria cada dia tenim menys mitjans de qualsevol tipus.

Tampoc és hora de tirar-nos els trastos pel cap, sinó de cercar punts d’aproximació que ens
duguin a uns termes de més justícia social 

L’Ajuntament d’Inca com a institució social a l’acord plenari del 31/5/2013 va impulsar uns
acords d’ajudes a  través de l’impost  d’increment  de  valor  dels  terrenys,  per  tal  d’alleujar
aquelles persones que un dia compraren un habitatge (per casa habitual), i en quatre anys
s’han trobat sense quasi recursos, i davant tenen un banc que els exigeix el legítim préstec
(això és matèria de dret mercantil), i l’Ajuntament vol subvencionar els deutes tributaris de
l’impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, produïts per actes o negocis
jurídics  de  tipus  onerós,  i  al  pagament  del  deute  dels  quals  el  contribuent  (adquirent  de
l’habitatge habitual) no pot fer front. 

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

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

Cal tenir en consideració finalment el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol , de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que entre altres modifica el Reial
decret legislatiu 2/2004, text regulador de les hisendes locals, en el seu article 123, en la
forma que es determina en la part dispositiva. Cal destacar la desaparició de la figura del
substitut  del  contribuent  (que  és  el  banc  o  entitat  prestamista),  en  les  transmissions
realitzades per als deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’art. 2 del Reial decret llei
6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos, en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l’apartat 3 de
l’annex de dita norma, deixarà de tenir la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent l’entitat que adquiresqui l’immoble.

Es crea una nova figura d’exempció: les transmissions realitzades en ocasió de la dació
en  pagament  de  l’habitatge  habitual  del  deutor  hipotecari  o  garant  d’aquest,  per  la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui damunt aquesta, contrets amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, d’una manera professional, realitzi l’activitat
de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així  mateix,  estaran  exemptes  les  transmissions  de  l’habitatge  en  què  es  donin  els
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Pel tot l’exposat, aquesta Batlia és del parer que l’Ajuntament ple pot adoptar el següents
ACORDS:

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

Capítol III
Exempcions

Article 5

1.  Estan  exempts  d'aquest  impost  els  increments  de  valor  que  es  manifestin  a
conseqüència dels actes següents:

 3.(s’ AFAGEIX EL SEGÜENT APARTAT)

Les  transmissions  no  prescrites  realitzades  en  ocasió  de  la  dació  en  pagament  de
l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recaigui damunt aquesta, contrets amb entitats de crèdit o
qualsevol altra entitat que, d’una manera professional, realitzi l’activitat de concessió de
préstecs o crèdits hipotecaris.

 Així mateix, estaran exemptes les transmissions no prescrites de l’habitatge en què es
donin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

No és d’aplicació l’exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre
de la unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat
del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.

A  aquests  efectes,  es  considerarà  habitatge  habitual  aquell  en  què  hagi  figurat
empadronat  el  contribuent  de  forma  ininterrompuda  durant,  almenys,  els  dos  anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als
dos.

Pel que fa al concepte d’unitat familiar, cal ajustar-se al que disposa la Llei 35/2006, de
28 de novembre (RCL 2006, 2123 i RCL 2007, 458), de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre
la  renda  de  no  residents  i  sobre  el  patrimoni;  supletòriament  el  que  disposen  les
ordenances fiscals municipals. A aquests efectes, s’ha d’equiparar el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.

La concurrència dels requisits prevists anteriorment s’acreditarà pel transmitent davant
l’Administració tributària municipal.

Capítol IV
Subjectes passius i responsables

Article 6, APARTAT TERCER

ES DEROGA PER RD llei 8/2014, de 4 de juliol

(3.  En  les  transmissions  realitzades  pels  deutors/ores  compresos/eses  en  l’àmbit
d’aplicació de l’art. 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del
seu habitatge prevista en l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tendrà la consideració de
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subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que la
persona  substituta  pugui  exigir  de  la  persona  contribuent  l’import  de  les  obligacions
tributàries satisfetes).

Article 10

5. En qualsevol cas, quant a les persones contribuents afectades per l’impost quan la
transmissió de l’habitatge habitual i els annexos hagi estat realitzada, sense que calgui
declarar  la  prescripció,  com  a  conseqüència  d’una  execució  hipotecària  (amb
independència de l'entitat que hagi executat la hipoteca) es bonificaran en un 100 % les
quotes que es liquidin, amb la sol·licitud prèvia a l’Administració, sempre que reuneixin els
requisits següents:

a) Que la mitjana dels ingressos íntegres de cada un dels membres majors de
setze  anys  de  la  unitat  familiar  integrada  pels  subjectes  passius  de  l’impost
d’increment  de  terrenys  de  naturalesa  urbana,  segons  les  darreres  dades
disponibles  a  l’AEAT  no  superin  els  ingressos  fixats  en  el  salari  mínim
interprofessional  (SMI).  En cas d’existir  membres a la unitat  familiar  menors de
setze anys, l’índex s’incrementarà per cada membre en un 0,5 de l’SMI.
b) Que els subjectes passius complesquin una d'aquestes dues condicions:

b1)  Que  els  subjectes  passius  de  l’impost  d’increment  dels  valors  dels
terrenys de naturalesa urbana de l’objecte  afectat  per  la  sol·licitud  de la
bonificació  acreditin  que  anteriorment  varen  ostentar  la  titularitat  del  ple
domini del referit habitatge amb ús residencial i fos la seva vivenda habitual.
Aquests no podran ésser titulars, en tot el territori estatal, del ple domini (en
percentatge superior a 33 %) d'altres habitatges amb ús residencial, o del
ple domini (en percentatge superior al 33 %) d’altres locals amb ús comercial
o amb altres usos (amb excepció de locals amb ús d'aparcaments o trasters,
sempre que es trobin a la mateixa parcel·la cadastral referida a l'objecte de
la bonificació).
b2)  Que  els  subjectes  passius  de  l’impost  d’increment  dels  valors  dels
terrenys de naturalesa urbana de l’objecte  afectat  per  la  sol·licitud  de la
bonificació  acreditin  que  anteriorment  varen  ostentar  la  titularitat  del  ple
domini  del  referit  habitatge  amb  ús  residencial  i  no  fos  la  seva  vivenda
habitual. Aquests no podran ésser titulars, en tot el territori estatal, del ple
domini (en qualsevol percentatge) d’altres habitatges amb ús residencial, o
del ple domini (en qualsevol percentatge) d’altres locals amb ús comercial o
amb altres usos (amb excepció de locals amb ús d'aparcaments o trasters,
sempre que es trobin en la mateixa parcel·la cadastral referida a l'objecte de
la bonificació).

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

Segon. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança continguda en
l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major tirada de la
Comunitat  Autònoma de les Illes Balears,  dintre dels quals els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes

Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu i contestarà
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en el seu cas les reclamacions presentades, i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En
el  cas  que  no  es  presentin  reclamacions,  aquest  acord  provisional  s'elevarà  a  definitiu
automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord.” 

Durant la primera intervenció del Sr. Caballero el Sr. Jerez s’absenta de la sala plenària.

Finalitzades les  intervencions,  se  sotmet  a  votació  la  Proposta  i  n’esdevé el  següent
resultat:  (10)  deu  vots  a  favor  del grup  municipal  del  Partit  Popular  i  (10)  deu  vots
d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal d’Independents d'Inca i
el grup municipal de MÉS per Inca.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  la  Proposta  de la  Batlia  per  aprovar  la  modificació  de
l'Ordenança fiscal reguladora del impost de plusvàlua es declara aprovada.

6.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  PER  REBUTJAR  LA
MODIFICACIÓ  DE  LA  LOREG  PER  TRIAR  DIRECTAMENT  ELS  BATLES  I
BATLLESSES

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

Els  reunits  consideren  la  Moció  del  grup  municipal  del  PSIB-PSOE  per  rebutjar  la
modificació  de  la  LOREG  per  triar  directament  els  batles  i  batlesses,  de  data  1  de
setembre de 2014, que transcrita textualment diu:

“El grup municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a la
Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local  i  el  Reial  decret
2568/1986,  de  29  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3 i del Reglament orgànic de
l’Ajuntament  d’Inca,  formula  la  següent  proposició:  PER  INSTAR  EL  GOVERN
D'ESPANYA A REBUTJAR LA MODIFICACIÓ DE LA LOREG QUE PROPOSA EL PP PER
TRIAR DIRECTAMENT ELS BATLES I BATLESSES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els mitjans de comunicació han avançat aquests dies la intenció del Govern del PP de
seguir endavant amb la reforma de la Llei electoral per a l'elecció directa d'alcaldes. Des
del PSOE, s’ha mostrat el desacord amb la reforma electoral proposada pel Govern del
PP, traslladant un NO rotund al canvi d'elecció de alcaldes, per entendre que no es poden
proposar canvis de tanta importància sense acord polític i a pocs mesos de les eleccions
municipals. 

L'estratègia del PP consisteix a llançar un globus sonda, dir que estan oberts al diàleg i
acusar a la resta de forces polítiques de no voler arribar a acords. Entenem que la política
és diàleg, negociació i acord, però també és complir les regles de les quals ens hem dotat
democràticament i no modificar-les en base a interessos partidistes. El Govern del PP no
pot canviar les regles de joc minuts abans d'acabar el partit, per aquesta raó ha d'explicar
per què té tanta pressa a modificar la Reforma Electoral que afecta el règim municipal. 

Tot sembla indicar que la por a perdre batllies és el motiu que impulsa la reforma que
proposa el Govern de Rajoy. Aquesta proposta no és una demanda social,  ni política,
únicament respon a la petició dels batles del PP que volen perpetuar-se en el poder a
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força de burlar les majories democràtiques. 

Novament, el Govern del PP torna a menysprear la FEMP com a entitat representativa del
municipalisme al  nostre país.  Les majories  en democràcia es construeixen negociant,
cedint  i  compartint.  A Espanya ens hem dotat  d'un sistema electoral  proporcional  per
donar veu a les minories i  perquè aquestes agrupades i  des de l'acord polític  puguin
convertir-se també en majoria. 

El PP parla molt de regeneració democràtica, però ni la coneix, ni la pràctica. El senyor
Rajoy  hauria  de  saber  que en  democràcia  el  partit  majoritari  no  pot  imposar-se  a  la
majoria formada per altres forces polítiques, que un 41 % no és majoria absoluta. Mentre
el PP no tingui clar aquest principi democràtic, no hi ha negociació possible. 

En  definitiva,  no  es  poden  plantejar  canvis  sobre  l'elecció  dels  batles  modificant
urgentment la LOREG, sense acord i a pocs mesos de les eleccions locals. El Govern de
Rajoy segueix entestat a atacar sistemàticament l'autonomia local, primer va aprovar la
seva reforma local, que ha estat un fracàs absolut, aprovant la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, ha buidat de capacitat
política i de competències als Ajuntaments, i allunya els ciutadans i veïns de les entitats
locals  pel  desmantellament que s'està produint  dels  serveis  públics que els  municipis
prestaven, després el  Govern va anunciar la proposta de Llei  de demarcació i  Planta
judicial, que està damunt de la taula del ministre de Justícia, que desestabilitza l'activitat
judicial  dels  ajuntaments  que  han  estat  caps  de  partit  judicial.  I  ara  el  PP amenaça
novament la democràcia municipal plantejant una reforma electoral de manera unilateral
per afavorir únicament els seus interessos polítics i electorals. 

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

 1. L'Ajuntament d'Inca rebutja la Modificació de la LOREG que proposa el Partit Popular
per triar directament als batles i batllesses.

2.  L'Ajuntament  d'Inca  acorda  traslladar  aquesta  moció  a  la  Presidència  del  Govern
d'Espanya i als grups amb representació parlamentària al Congrés de Diputats.”

Duran la primera intervenció del Sr. Ramis, el Sr. Jerez s'incorpora a la sala plenària.

Després  del  debat  se  sotmet  a  votació  la  Moció  del  grup  municipal  PSIB-PSOE per
rebutjar la modificació de la LOREG per triar directament els batles i batleses, i n’esdevé
el següent resultat: (8) vuit vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE i MÉS per
Inca, (11) onze vots en contra del grup Partit Popular i (2) dos vots d'abstenció del grup
municipals d’Independents d’Inca. 

Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció.

7.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  PER  A  LA  REVISIÓ  DE
L’ESBORRANY DE LA LLEI 8/2012, DE TURISME DE LES ILLES BALEARS 

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE per a la revisió de
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l’esborrany de la Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, de data 1 de setembre de
2014, que transcrita textualment diu:

“El grup municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a la
Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  del  Règim  local  i  el  Reial  decret
2568/1986,  de  29  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3 i del Reglament orgànic de
l’Ajuntament  d’Inca,  formula  la  següent  proposició:  revisió  de  l'esborrany  decret  de
desenvolupament de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes d’agost a través dels mitjans de comunicació ens vàrem assabentar que el
Govern de les Illes Balears té la intenció d’aprovar el Decret de desenvolupament de la
Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears i en aquest sentit es va concedir un termini de
quinze per presentar al·legacions;  termini  que finalment  s’ha prorrogat  fins dia,  15 de
setembre. 

En  aquest  sentit  durant  aquest  temps  hem  pogut  saber  l’opinió  de  les  diferents
associacions afectades i les negociacions que el govern de les Illes ha mantingut amb
elles; malgrat això hem pogut veure amb sorpresa com en la tramitació d’aquest decret no
s’ha tingut en compte l’opinió de les corporacions locals;  quan els  municipis són part
fonamental del teixit turístic de les Illes Balears.

Un fet  sorprenent,  quan la  Llei  afecta ineludiblement als  municipis  i  un dels  sis  títols
d’aquest decret afecta exclusivament les corporacions locals; així el títol IV del Decret de
desenvolupament  de  la  Llei  8/2012,  del  turisme de les  Illes  Balears,  es  refereix  a  la
Declaració  de  municipi  turístic.  Un  títol  que  regula  la  finalitat,  requisits  i  elements
necessaris  per  obtenir  la  declaració  de  municipi  turístic,  i  els  procediments  i  efectes
d’aquesta declaració. 

No tan sols això, sinó que aquesta normativa no fa cap referència a l’actual denominació
de municipis d’influència turística, de què actualment gaudeix Inca; per tant ens deixa amb
el dubte si aquesta figura desapareixerà. Vist que disposar d’aquesta declaració suposarà
una  prioritat  per  accedir  a  les  subvencions  concedides  per  les  administracions
supramunicipals; per altra banda, aquest decret estableix que únicament els municipis,
amb  aquesta  declaració,  podran  subscriure  convenis  per  compensar  la  prestació  de
serveis turístics,  el  manteniment dels existents o la millora general  d’aquets.  Per tant,
l’actual denominació de municipis d’influència turística perdria bona part del seu sentit.

En tot cas, l’esborrany del nou decret obliga els municipis que vulguin obtenir aquesta
condició que el nombre de pernoctacions diàries en mitjana anual sigui superior al 10 %
dels veïnats del municipi o que s’aconsegueixi aquest percentatge durant almanco tres
mesos a l’any; un fet que per a Inca suposaria un mínim de 3.000 pernoctacions diàries
quan les places turístiques existents al municipi no superen les 38. 

Però, la normativa en tramitació no tan sols contempla aquesta condició, sinó que obliga
que el nombre de visitants, que rep la ciutat superi almanco en cinc vegades la població
del  municipi,  almenys  durant  30  dies.  Aquesta  prescripció  impedirà  que  molts  dels
municipis,  que  actualment  tenen  la  qualificació  d’influència  turística,  aconsegueixin  la
declaració de municipi turístic.
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Per tot això, el grup municipal socialista de l'Ajuntament d’Inca presenta per a la seva
consideració  i  acceptació  per  al  Ple  Municipal  la  PROPOSICIÓ  relacionada  amb  la
sol·licitud de retirada de l'esborrany de Decret de desenvolupament de la Llei 8/2012, del
turisme de les Illes Balears, que planteja els següents acords:

1. L'Ajuntament d'Inca reclama al Govern de les Illes Balears la revisió de retirada de
l'esborrany del  Decret  de  desenvolupament  de  la  Llei  8/2012 del  turisme de les  Illes
Balears.

2. L'Ajuntament d'Inca demana a la Conselleria de Turisme i Esports la negociació de
l'esborrany del  Decret  de desenvolupament de la Llei  8/2012,  del  turisme de les Illes
Balears, dins el marc d’una reunió conjunta entre la Conselleria i els representants dels
municipis.

3.  L’Ajuntament  d’Inca  reclama  la  revisió  del  títol  IV  de  l'esborrany  del  Decret  de
desenvolupament de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en especial pel que fa
a l’article 68 i 69 per accedir a la Declaració de municipi turístic i 76 i 77 referit als efectes
de la declaració de municipi turístic.

 
4.  L'Ajuntament  d'Inca  acorda  traslladar  aquest  acord  a  la  Conselleria  de  Turisme  i
Esports representació parlamentària al Congrés de Diputats.”

El Sr. Moreno demana al Sr. Batle poder realitzar una esmena en el punt primer de la
Moció llevant la paraula  retirada, el qual quedaria de la següent manera: “L'Ajuntament
d'Inca  reclama  al  Govern  de  les  Illes  Balears  la  revisió  de  l'esborrany  decret  de
desenvolupament de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears.”

La Sra. Barceló interromp el Sr. Moreno i li demana si accepten l'esmena que en el punt
primer indiqui  que “els tècnics municipals seran escoltats i  que l'Ajuntament d'Inca es
compromet a presentar al·legacions”.

El  Sr.  Moreno  comenta  que  volen  afegir  l'esmena  realitzada  pel  grup  municipal
d’Independents d'Inca. A més, manifesta que per part de tots els partits hi ha la intenció
d'aprovació de la Moció perquè la ciutat d'Inca no perdi en matèria turística.

La Sra. Tarragó sol·licita al Sr. Moreno si li pot llegir com quedaria el punt esmenat.

El Sr. Moreno li respon que el punt quedaria de la següent manera: “L'Ajuntament d'Inca
reclama  al  Govern  de  les  Illes  Balears  la  revisió  de  l'esborrany  decret  de
desenvolupament de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, a més d'estudiar la
presentació d'al·legacions escoltant els serveis tècnics municipals.”

Se sent un murmuri a la sala plenària.

El Sr. Batle demana a la Sra. Tarragó en relació amb la Moció quina és la decisió que pren
respecte al seu grup municipal.

La Sra. Tarragó respon que hi votaran en contra, però amb el compromís de fer-hi feina a
partir del pròxim dilluns.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pel grup municipal
del PSIB-PSOE conjuntament amb la del grup d’Independents d'Inca en la modificació de
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la redacció del punt primer dels acords, el qual queda redactat de la següent manera: 

“-L'Ajuntament  d'Inca reclama al  Govern  de les  Illes  Balears  la  revisió  de  l'esborrany
decret de desenvolupament de la Llei  8/2012, del turisme de les Illes Balears,  a més
d'estudiar la presentació d'al·legacions escoltant els serveis tècnics municipals.”

Vist el resultat de la votació, n'esdevé el següent resultat: (10) deu vots a favor dels grups
municipals  del  PSIB-PSOE,  Independents  d'Inca  i  MÉS  per  Inca,  i  (11)  onze  vots
d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Seguidament se sotmet a votació la Moció esmenada del grup PSIB-PSOE per a la revisió
de l’esborrany de la Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, i n’esdevé el següent
resultat: (10) deu vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca
i MÉS per Inca i (11) onze vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE PER A LA PRESTACIÓ DE LA
RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE per a la millora de la
prestació de la renda mínima d'nserció, de data 1 de setembre, que transcrita textualment
diu:

“El grup municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a la
Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local  i  el  Reial  decret
2568/1986,  de  29  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3 i del Reglament orgànic de
l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició: PER A LA PRESTACIÓ DE LA RENDA
MINIMA D’INSERCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les llars de les Illes Balears amb tots els seus membres en atur varen augmentar el 2013
en 1.900, fet que suposa un 4,7 % més que el 2012, fins a situar-se en 41.900, segons
dades de l’INE, dels quals 1.257 són residents a Inca. 

La situació de greu crisi econòmica que es viu a Mallorca suposa un risc d’exclusió per a
moltes de persones que, malgrat la seva voluntat de superació de les dificultats, no troben
cap oportunitat per millorar.

L’any passat, segons la memòria de l’IMAS, es varen beneficiar de la prestació d’RMI
1.761 titulars, que no arriben ni al 5 % de les llars on tots els seus membres estan sense
feina.  L’índex  de  cobertura  de  l’RMI  a  Balears  és  molt  més  baixa  que  la  mitjana
espanyola. 

El Govern de les Illes Balears va decretar la renda mínima d’inserció com un dret a les
persones en risc d’exclusió que no tenen altres ingressos ni prestacions, per tant, és el qui
té  el  deure  de finançar  les  despeses d’aquesta  prestació  econòmica,  i  el  Consell  de
gestionar-la.
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Actualment el Consell de Mallorca fa una feina de contenció perquè les demandes de
persones  amb  extremes  necessitats  que  arriben  als  serveis  socials  municipals  no
obtinguin una resposta àgil per part de l’IMAS, moltes vegades s’esgoten els 6 mesos que
preveu el decret del Govern de les Illes Balears. I no concedeix cap pròrroga al cap d’un
any de la prestació a titulars d’un sol membre, i tampoc no prorroga la prestació a famílies
després de dos anys de ser-ne beneficiàries. 

La presidenta del Consell, la Sra. Salom, i la consellera de Benestar Social, la Sra. Cirer,
han reiterat una i altra vegada que la prestació d’RMI arriba a totes les persones que la
demanen i que no hi ha llistes d’espera, i hem sabut pels mitjans de comunicació que es
dedicarà  un  milió  d’euros  a  augmentar  la  partida  d’RMI  amb  diners  provinents  de
sentències judicials. 

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

1. Instar el Consell de Mallorca que es comprometi a:

Acceptar i abonar, en el termini màxim de 3 mesos, totes les demandes de les persones
que tenen un dret contrastat pels serveis socials municipals a la prestació de la renda
mínima d’inserció, d’acord amb la normativa vigent.

Prorrogar la  prestació d’RMI a totes les persones individuals i  grups familiars que ho
necessitin, amb informe previ dels treballadors socials municipals.

Sol·licitar a la comissió interinsular del Govern de les Illes Balears l’aportació econòmica
necessària per cobrir els costos de totes les demandes d’RMI, fins que les persones i
famílies puguin trobar una sortida a la seva situació de crisi. 

Estudiar la possibilitat d’encomanar la gestió de l’RMI als ajuntaments que ho desitgin.

2. L'Ajuntament d'Inca acorda traslladar aquesta moció a la presidenta del  Consell  de
Mallorca. ”

Intervé la Sra. Sabater, qui comenta que abans de llegir la Moció el seu partit vol fer una
esmena a l'enunciat, que quedaria de la següent manera: “Moció del grup municipal del
PSIB-PSOE per a la millora de la prestació de la renda mínima d'inserció.”

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  la  Moció  del  grup  municipal  del
PSIB-PSOE per a la millora de la prestació de la renda mínima d'inserció i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat. (21).

Atès  el  resultat  de  la  votació  es  declara  aprovada  la  Moció  del  grup  municipal  del
PSIB-PSOE per a la millora de la prestació de la renda mínima d'inserció.

9. MOCIONS URGENTS

A. PROPOSTA DE BATLIA PER TRIAR LES FESTES LOCALS

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n'esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia relativa a triar les festes locals, de data 5
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de setembre de 2014, que transcrita textualment diu:

“En data 5 de juliol de 2014, BOIB núm. 91, es va publicar l’acord del Consell de Govern
pel qual s’aprovà el calendari de festes per a l’any 2015.

En data de registre d’entrada 11 de juliol de 2014, núm. 7081, la Direcció General de
Treball i Salut Laboral comunica a l’Ajuntament l’acord del Consell de Govern i sol·licita
que abans del dia 15 de setembre de 2014 es comuniquin les dates que el Ple hagi fixat
com a dies festius.

A la vista de les dates, es proposa com a festes municipals el dia 30 de juliol (Sant Abdon
i Sant Senén, patrons municipals) i dia 26 de desembre (segona festa de Nadal), per la
qual cosa s’eleva a la consideració del PLE DE L’AJUNTAMENT la següent PROPOSTA
D’ACORD:

1. Elegir i fixar com a dies festius en l’àmbit del municipi d’Inca els dies 30 de juliol (Sant
Abdon i Sant Senén, patrons municipals) i el dia 26 de desembre (segona festa de Nadal).

2. Comunicar l’anterior acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral.” 

Seguidament se sotmet a votació la Proposta de la Batlia relativa a triar les festes locals i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia relativa a triar
les festes locals.

B. MOCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  DEL  PSIB-PSOE,
INDEPENDENTS  D’INCA I  MÉS PER INCA RELATIVA A UNA COMISSIÓ
D'INVESTIGACIÓ DE LA PLAÇA DE MALLORCA

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

Els reunits consideren la Moció del grups municipals PSIB-PSOE, Independents d'Inca i
MÉS per Inca relativa a una comissió d'investigació de la plaça de Mallorca, de data 4 de
setembre de 2014, que transcrita textualment diu:

“Els grups municipals PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca, emparats per allò
que estableix l'article 97 del Reglament d'organització i funcionament de les entitats locals
i  del  Reglament orgànic de l'Ajuntament d'Inca,  sotmeten a la consideració del  Ple la
següent:

MOCIÓ

Davant els fets i els resultats succeïts amb la concessió de la construcció de la reforma de
la plaça de Mallorca i explotació del servei d’aparcament per a automòbils de turisme i de
bar-cafeteria en aquesta plaça, amb la modalitat de concessió d’obra pública, així com els
dubtes i consideracions expressats pels diferents grups municipals en plens i comissions,
esdevé  imprescindible  que  l'Ajuntament  d'Inca  faci  un  exercici  de  transparència  i  de
control de la gestió i dels béns públics.
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És per això que DEMANAM AL PLE DE L’AJUNTAMENT D‘INCA que adopti el següent 

ACORD

L'Ajuntament d'Inca acorda constituir una comissió d'investigació relativa a la concessió
de  la  construcció  de  la  reforma  de  la  plaça  de  Mallorca  i  explotació  del  servei
d’aparcament per a automòbils de turisme i de bar-cafeteria en aquesta plaça, que estarà
constituïda per representants de tots els grups municipals així com pel secretari  de la
corporació.  Qualsevol  membre  de  la  comissió  podrà  sol·licitar  la  compareixença
d'aquelles persones que considerin necessàries per a poder esclarir els fets investigats
així  com  requerir  aquella  informació  que  consideri  oportuna  per  dur  a  terme  la
investigació.” 

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  la  Moció  del  grups  municipals
PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca i n'esdevé el següent resultat: (10) deu
vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca, i (11)
onze vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació  es  declara  rebutjada  la  Moció  del  grups  municipals
PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca relativa a una comissió d'investigació de
la plaça de Mallorca.

C. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L'APROVACIÓ DEL REFINANÇAMENT D'UN
PRÉSTEC

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia  per a l'aprovació del refinançament d'un
préstec, de data 5 de setembre de 2014, que transcrita textualment diu:

“Assumpte:  Proposta  per  a  l’aprovació  del  refinançament  del  préstec  formalitzat  pel
pagament a proveïdors amb l’entitat BANKIA per un import total de 4.643.078,98 euros,
de conformitat amb les condicions regulades en el Reial decret llei 8/2014

En data 5 de juliol de 2014 es va publicar en el BOE núm. 163, Reial decret llei 8/2014, de
4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència, i
en el seu article 3 regulava la cancel·lació de les operacions de préstec formalitzades per
les entitats locals amb el Fons per al Finançament del Pagament a Proveïdors, i establia
els requisits que han de complir les operacions:

Autorització del MINHAP.
Import: l’import vigent a la data de la formalització prevista.
Termini: no pot superar el termini màxim previst en l’operació realitzada.
Reducció de la càrrega financera anual.
Garantia: sense garantia PIE.
Finalitat: amortitzar l’operació del Fons de Proveïdors.

Vist que l’Ajuntament d’Inca s’havia acollit al Fons per al Finançament dels Pagaments a
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Proveïdors (FFPP) per acord de l’Ajuntament en ple de data 15 de maig de 2012, havent
subscrit el préstec amb l’entitat BANKIA en data 23 de maig de 2012 per un import total de
4.643.078,98 euros, amb un termini màxim de deu anys inclosos dos de carència amb
l’amortització  del  principal  i  un tipus de interès equivalent  al  cost  del  finançament del
Tresor Públic, més un marge de 115 punts bàsics, i més un marge d’intermediació d’un
màxim de 30 punts bàsics.

Per tot l’exposat i de conformitat amb l’establert en el Reial decret llei 8/2014, l’Ajuntament
d’Inca va sol·licitar a les entitats bancàries la presentació d’ofertes per a la realització de
l’operació de refinançament.

En data 25 d’agost de 2014 la Junta de Govern va procedir a l’obertura de les ofertes
presentades per les següents entitats bancàries: la Caixa, Banc Sabadell, BBVA, Banc
Santander i Caixa Colonya.

Analitzades  les  ofertes  presentades  per  les  diferents  entitats  bancàries  per  al
refinançament  del  préstec  subscrit  amb  l’entitat  BANKIA,  es  va  emetre  pel  tresorer
municipal informe.
 
Ateses les ofertes presentades per les entitats bancàries, aquesta Batlia considera adient
per als interessos municipals escollir les dues millors ofertes bancàries presentades fins
arribar a la totalitat de la quantitat pendent d’amortitzar del préstec subscrit amb BANKIA. 

Per tot l’exposat i vist l’informe emès, se sotmet a l’aprovació del Plenari de la Corporació
la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER. Aprovar la subscripció de les operacions de préstec per al refinançament del
préstec subscrit amb l’entitat BANKIA, d’acord amb el Reial decret llei 8/2014, amb les
següents condicions:

1. “la Caixa”

Import: 2.000.000 euros.
Tipus d’interès: EURIBOR 3 mesos + 1,38 %.
Terminis d’amortització: 31 quotes.
Amortització: trimestral constant.
Comissió d’obertura/estudi: 0 %.
Comissió per amortització anticipada: parcial o total: 0 %.

2. Banc de Sabadell.

2.Import: 2.496.982,77 euros.
3.Tipus d’interès: EURIBOR 3 mesos + 1,39 %.
4.Terminis d’amortització: 31 quotes.
5.Amortització: trimestral constant.
6.Comissió d’obertura/estudi: 0 %.
7.Comissió per amortització anticipada: parcial o total: 0 %.

SEGON. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autorització per la
subscripció de les noves operació d’endeutament, de conformitat amb l’establert a l’article
3.2 del Reial decret llei 8/2014.
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TERCER. Facultar al Sr. Batle-President tan àmpliament i expressament com en dret fos
necessari  per  a  la  formalització  de  les  operacions  de  refinançament  del  préstec  i  la
signatura dels documents que calguin en vista a l’execució del present acord.

QUART. Acordar mantenir la vigència del pla d’ajust elaborat d’acord amb l’RDL 4/2012 i
aprovat per l’Ajuntament d’Inca en el Ple celebrat en data 30 de març de 2013, i que va
ser remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, haurà d’ésser el Ple de l’Ajuntament
d’Inca  amb  el  seu  superior  criteri  qui  acordarà  el  més  adient  per  als  interessos
municipals.”

Finalitzades les intervencions,  es passa a votar la proposta de la Batlia i  n'esdevé el
següent resultat: (11) onze vots a favor  del grup municipal del Partit Popular i (10) deu
vots d'abstenció dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per
Inca.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a l'aprovació
del refinançament d'un préstec.

D. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPALS DELS INDEPENDENTS D'INCA RELATIVA A UNA
COMISSIÓ  D'INVESTIGACIÓ  PER  A  L'ADJUDICACIÓ  DE  REDACCIÓ  DEL
PROJECTE D'ENLLUMENAT

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal dels Independents d'Inca relativa a una
comissió d'investigació per a l'adjudicació de redacció del projecte d'enllumenat, de data 4
de setembre de 2014, que transcrita textualment diu:

“El dia 20 de maig de 2014 l'Ajuntament va entregar al nostre grup municipal l'acta de la
sessió celebrada el dia 20 d'abril  de 2014, que, com a declaració d'urgència, inclou a
l'apartat ‘Adjudicació de redacció de projectes d'enllumenat’ el següent:

Vista la Proposta de Batlia de data 10 de Juny de 2013, la qual textualment diu:

‘Els reunits aproven la proposta anteriorment transcrita.

El grup Independents d’Inca formulà un escrit amb data del 26 de maig de 2014 pel qual
sol·licita els projectes encarregats i l'import de cadascun d'ells. Demana també a qui han
estat encarregats els projectes i quin és el sistema de contractació escollit.

La resposta a aquesta sol·licitud queda plasmada en un escrit signat pel Batle amb data
de 28 de maig de 2014, en el qual expressa:

1.  S’ha  encarregat  la  redacció  de  quatre  projectes  per  procedir  a  la  remodelació
d'enllumenat públic, havent-se dividit el casc urbà en quatre sectors. Es desconeix l'import
de cada un dels projectes, si bé en el seu conjunt no podrà ser superior al milió i mig
d’euros.
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2. Els projectes s’han encarregat als següents professionals:

Sector 1 Consultors d’enginieria i Urbanisme, SL
Sector 2 Inti Energía SL
Sector 3 Sebastià Cladera Soler
Sector 4 Knef Consulting, SLP

3. El sistema de contractació utilitzat per encarregar la redacció dels projectes ha estat el
de contractació menor, i es va adjudicar a la sessió de Junta de Govern del dia 30 d’abril
de 2014. Els expedients estan a la seva disposició en el departament de Secretaria.

En data 4 d'agost de 2014, el grup Independents d'Inca presenta un nou escrit en el qual
sol·licita:

-- La comunicació-invitació que es va remetre a tots i cadascun dels convidats a participar

en la redacció dels projectes.

-- La documentació que es facilità a cadascun d'ells juntament amb la invitació, a l’efecte

de determinar el contingut del projecte a redactar.

-- Les propostes efectuades per tots i cadascun dels projectistes convidats i oferents.

 -- Còpia de la memòria i pressupost dels projectes presentats pels quals en resultaren

adjudicataris.

En  tant  que  entenem  que  dita  documentació  pot  incidir  sobre  l'expedient  de  la
contractació de l'obra, sol·licitam que ens sigui entregat el que hem sol·licitat abans de
l'adjudicació d’aquesta. 

Cap d'aquestes sol·licituds han estat ateses i, al contrari, l'Ajuntament ha continuat el
procés de contractació dels projectes d'obra, anuncis a la premsa, etc. Per tant, en
aquest moment no sabem si s'ha procedit a l'adjudicació o no.

A hores  d'ara,  Independents  d'Inca  té  constància  d'’estranyes’  circumstàncies  que
afecten les contractacions referides a la remodelació d'enllumenat públic. Com ara:

L'existència de dues actes de Junta de Govern amb data del 30 d'abril  de 2014 amb
distint contingut.

Que l'encàrrec del conjunt de projectes no podia superar un milió i  mig d'euros, quan
sembla que han superat els dos milions i mig. 

L'existència a l'expedient de contractació de redacció de projectes d'ofertes ‘estranyes’,
unes sense data i altres amb dates de l'any 2007, etc. 

Que no es respongui  de forma completa a la sol·licitud escrita del  grup Independents
d'Inca registrada el 4 d'agost, una sol·licitud que no comporta una especial complexitat.

Que  el  Sr.  Batle  manifesti  en  el  Ple  celebrat  el  25/08/2014  que  algunes  d'aquestes
qüestions responen a errors materials, sense fer el més mínim esforç per explicar perquè
s'han produït aquests "errors materials". 

És per tots aquests motius exposats que ens veim en la necessitat, per dissipar tots els
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dubtes creats sobre la licitud, legalitat i correcció de les contractacions de referència, de
sol·licitar la creació d'una comissió d'investigació integrada per regidors de tots els grups
polítics de la corporació i que tengui com a secretari el de l'Ajuntament d'Inca.

Es  remetran  a  dita  comissió  tots  els  expedients  i  documentació  relacionada  amb  la
contractació, projectes i obra de remodelació de l'enllumenat públic d'Inca, i en especial la
que ha estat sol·licitada per Independents d'Inca en els seus escrits. Aquesta comissió
serà facultada perquè pugui sol·licitar la compareixença de qualsevol persona que hagués
tengut relació amb les dites contractacions.

Per aquests motius se sol·licita al Ple de l'Ajuntament que prengui el següent ACORD:

Crear una comissió investigadora sobre la Contractació del Projecte i Obres denominada
‘Remodelació  d'enllumenat  públic’,  en  tots  els  seus  sectors,  amb  expresses  facultats
d'exigir documentació, compareixença de persones relacionades amb els dits projectes i
obres  i  constituïda  per  regidors  de  cadascun  dels  grups  polítics  amb  representació
municipal, actuant com a secretari el de la corporació; així mateix es redactarà acta de
totes les seves actuacions.“

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  la  Moció  del  grup  municipal
d’ndependents d'Inca i  n'esdevé el  següent  resultat:  (10) deu vots a favor  dels  grups
municipals  del  PSIB-PSOE,  Independents  d'Inca i  MÉS per  Inca,  i  (11)  onze vots  en
contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació  es  declara  rebutjada  la  Moció  del  grup  municipal
d’Independents  d'Inca  relativa  a  una  comissió  d'investigació  per  a  l'adjudicació  de
redacció del projecte d'enllumenat.

E. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPALS D’INDEPENDENTS D'INCA PER DESTINAR LA
SEVA ASSIGNACIÓ DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA PARCIAL

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal d’Independents d'Inca per destinar la
seva assignació de dedicació exclusiva parcial,  de data 4 de setembre de 2014, que
transcrita textualment diu:

“Iniciada la present legislatura i en el primer Ple ordinari, s’aprovaren les retribucions del
batle i els regidors de l’Ajuntament.

Independents d’Inca ja ha manifestat que  no farà ús de la possibilitat de disposar d’un
regidor amb dedicació exclusiva parcial, cosa que suposa una no-disposició de 27.403
euros anuals. Tenint en compte les retribucions fixades per als regidors d’INDI segons
sigui  o  no  portaveu  del  grup  municipal,  s’ha  realitzat  un  càlcul  mitjà  amb  ambdues
retribucions, i no fer ús de la possibilitat de dedicació exclusiva parcial resulta un estalvi o
no-disposició  de 4.336 euros trimestrals,  el  que ens dóna un  estalvi  anual  de 17.344
euros. 

En el Ple de  dia 29 de novembre de 2013, s’aprovà per unanimitat de tots els grups
municipal la proposta d’Independents d’Inca de:

‘Destinar, amb informe previ favorable d’Intervenció i Secretaria, i amb les modificacions
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prèvies de crèdit pressupostari, si fossin necessàries, la suma de 17.344 euros, per parts
iguals a les següents entitats o finalitats:

1) SONRISA MÉDICA, per tal de contribuir perquè els seus pallassos facin la seva feina a
l’Hospital d’Inca, fent riure els nins i les nines hospitalitzats i procurant l’estada més fàcil
als seus familiars.

2) MENJADOR SOCIAL D’INCA,  per tal d’incrementar les seves reserves d’aliments i
col·laborar en el gran servei que dóna a la ciutadania.

3) ASSOCIACIONS DE GENT GRAN I DE VEINS D’INCA: as. de majors de la barriada
Fernández Cela, As. Tercera Edat Inca i Comarca, As. Club del Pensionista, As. Tercera
Edat Gent Gran Es Lledoner, As. Tercera Edat Gent Gran Sant Francesc, As. Gent d’Inca,
As. Constància de la 2a edat d’Inca, i les associacions de veïns de Crist Rei, Fernández
Cela, So n’Amonda, Via des Tren, Sant Francesc, Can López i es Blanquer, distribuïts en
proporció a les subvencions que reben per part de l’Ajuntament i a les retallades sofertes
des de l’any 2011 fins ara.

4) ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ DE 1000 EUROS a cada licitador del concurs
de la privatització de l’aigua , previ a la renúncia de l’Ajuntament a la contractació del
servei,  tal  com  es  preveu  a  l’article  36.8  del  plec  de  les  clàusules
economicoadministratives  que  estableix  que  ‘l’Ajuntament  d’Inca  podrà  renunciar  o
desistir de la contractació abans de l’adjudicació de conformitat amb el que preveu l’art.
155 del TRLCSP. En aquest cas la indemnització a la qual tendran dret els licitadors per
les despeses causades s’estableix en la quantitat alçada de 1.000 euros per licitador’.
Ja que una de les empreses presentades ja ha estat exclosa del concurs, la indemnització
només anirà referida a tres empreses (3.000 €) i l’excés, fins a arribar als 4.336 euros, es
distribuirà, per parts iguals, entre les tres primeres destinatàries de la present moció.’

Així va resultar que l’entitat Sonrisa Médica no va poder disposar de la quantitat resultant
al seu favor, per import de 5.781,33,euros, aprovada en Junta de Govern de dia 27/12/13,
atès  que  durant  l’any  2013  no  havia  pogut  desenvolupar  la  seva  tasca  a  l’Hospital
Comarcal d’Inca (per falta de finançament), que era al que anava referit el pagament. Per
tant s’ha vist truncada la finalitat inicial de contribuir perquè els seus pallassos facin la
seva  feina  a  l’Hospital  d’Inca,  fent  riure  els  nins  i  les  nines hospitalitzats  i  procurant
l’estada més fàcil als seus familiars.

Per això, sol·licitam al Ple de l’Ajuntament d’Inca que prengui el següent ACORD:

Destinar, amb informe previ favorable d’Intervenció i Secretaria, i amb les modificacions
prèvies de crèdit pressupostari, si fossin necessàries, la suma de 4.000 euros, a l’entitat
Sonrisa Médica, amb càrrec a la part de la partida no disposada pels regidors del grup
municipal d’Independents d’Inca del sou de dedicació exclusiva parcial.” 

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  la  Moció  del  grup  municipal
d’Independents d'Inca i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès  el  resultat  de  la  votació  es  declara  aprovada  la  Moció  del  grup  municipal
d’Independents d'Inca.
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10. PRECS I PREGUNTES 

A. GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE

El Sr. Ramis formula els següents:

1. La primera pregunta és per saber amb quin representant del club de natació s'ha
acordat que la celebració del Trofeu de Natació Ciutat d'Inca se celebrarà el Dijous
Bo. A més, demana si li poden facilitar una còpia de l'acord a què han arribat per
realitzar-lo en aquestes dates.

La Sra. Coll respon que, en primer lloc, en saber que la piscina romandria tancada
pel l'estiu varen telefonar per parlar amb el president del club, el qual va dir que era
més  convenient  que  parlassin  amb  la  Federació  de  Natació  per  confirmar  si
aquestes  dates  entraven  dins  termini.  Explica  que  en  la  segona  quinzena  el
president del club li va tornar a telefonar explicant que per part de la Federació no
tenien cap problema per celebrar el Trofeu, tant per les dates de fires com les del
Dijous Bo. En vista d’això, la Sra. Coll li va demanar que, com que la segona fira
era la de l’esport, podrien fer el trofeu en aquelles dates.

2. Comenta que han rebut moltes queixen quant a la proliferació de rates a diferents
indrets de la ciutat, més concretament al voltant de l'estació i el centre. Al respecte
volen demanar una actuació urgent.

El Sr. Jerez respon que han tengut coneixement en relació amb aquest tema, i com
tothom sap sempre s'actua de manera ordinària fent zona per zona, i quan hi ha
avisos o queixen al respecte, es torna a actuar a les zones sol·licitades.

3. Respecte  a  la  web  incaturistica,  la  qual  han  consultada,  s'han  adonat  que  la
informació  dels  comerços  que  hi  ha  no  està  actualitzada.  Per  aquest  motiu
sol·liciten que l'àrea o la persona responsable del manteniment de la web es posi al
dia de totes aquestes dades.

La Sra. Tarragó respon que a hores d’ara és complicat a accedir als continguts i
que  el  departament  de  Comunicacions  està  fent  feina  per  poder  realitzar  les
modificacions des de la mateixa àrea i esser ràpids, per tal de fer la modificació en
el moment que tanquin un comerç.

El Sr. Ramis comenta que ell parla de mesos, no d'un dia per l'altre.

La Sra. Tarragó contesta que ella a dia d’avui no hi té accés i que la manera de
fer-ho és contactant amb un programador perquè canviï les dades. Exposa que
aquest li ha comentat amb anterioritat que s'està fent feina per canviar el sistema
perquè es puguin realitzar les modificacions directament des de l'àrea. 

4. En aquest moment hi ha una gran quantitat de solars i immobles abandonats i en
mal estat, cosa que representa un potencial de riscos que pot patir el ciutadà en
diferents àmbits de salubritat i seguretat. El seu grup municipal demana que s'actuï
amb relació als propietaris dels solars que estan sense tancar o que no compleixen
amb la normativa. En el dia d'avui tornen a reiterar aquest plec, i els demanen que
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a carrers com la Constància, els Jocs o Reis Catòlics que intentin posar en marxa
el procediment.

El  Sr.  Jerez comenta  que en tenen coneixement  i  que,  tal  com han explicat  a
alguna comissió, el primer pas que fan és intentar posar-se en contacte amb els
propietaris,  per no haver d'actuar administrativament.  Continua explicant que és
veritat  que  actualment  han  proliferat  i  que  per  a  l'Ajuntament,  si  han  d'actuar,
subsidiàriament  té  un  cost  important.  Informa  que  s'ha  parlat  amb  el  regidor
d'Hisenda per comentar-li que enguany hi ha hagut moltes dificultats per trobar els
propietaris perquè netejassin els solars, també li demanà que per al pròxim any
s’intentàs crear una partida per tal de poder actuar i amb posterioritat cobrar-ho de
manera subsidiària als propietaris.

5. En aquest sentit, volen demanar al regidor d'Urbanisme la redacció d'un inventari
dels  immobles o solars en mal  estat  de la  ciutat.  Com han explicat  que tenen
aquestes dificultats per actuar, no sap si haurien de realitzar un pla d'actuació per
així prendre una decisió conjunta quant a la referida problemàtica.

El Sr. Batle respon que en prenen nota.

6. Volen saber o tenir més informació en relació amb una notícia que va sortir en un
mitjà  de  comunicació  sobre  la  situació  de  l'arquitecte  municipal,  en  la  qual
comunicava que era convenient aturar parcialment les obres del Teatre Principal. Al
respecte el  seu grup vol  saber si  l'equip de govern ha valorat  l’informe i  saber
quines mesures prendre, i si han solucionat les deficiències que indicava aquest
comunicat.

El Sr. Batle respon que li ho contestaran per escrit.

7. En relació amb el mateix tema, també volen saber, si és possible, quins han estat
els motius de la retirada de l'arquitecte municipal d'aquesta obra que és municipal.

El  Sr.  Batle  respon que és molt  clara;  hi  havia diferències de criteris entre els
redactors del projecte i els directors d'obra, i davant aquesta qüestió es va optar
pel nomenament d'un altre tècnic municipal.

8. Per premsa també varen veure que un membre del Partit Popular va presentar la
baixa del partit a l'Ajuntament. Comenta que per al seu partit ha estat una situació
nova emprar les pertinences municipals per als tràmits d'un partit, per la qual cosa
en voldrien una valoració o una explicació per part del Sr. Batle.

El Sr. Batle respon que el Sr. Soler, ciutadà d'Inca, es va posar en contacte amb el
Sr. Batle el dimarts o dimecres de la setmana anterior als fets, sol·licitant si dilluns
dia  primer  podia  venir  a  parlar  amb  ell;  li  va  respondre  que  no  hi  havia  cap
problema, que havia de comprovar l'agenda amb la secretària i  que devers les
onze podia rebre’l. 

Continua explicant que el Sr. Batle no té per costum fer interrogatoris als ciutadans
abans de venir a parlar amb ell, perquè atén a tothom de qualsevol grup polític i de
qualsevol ideologia, ja que és el batle de tots els inquers. Explica que el diumenge
va llegir la premsa i va veure que el Sr. Soler tenia la intenció del dilluns presentar
la dimissió, i personalment el Sr. Batle considera que no era el lloc adequat per
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realitzar aquesta acció, tal com pensen els grups de l'oposició; però, com que no li
va anunciar el que volia fer, ho va fer per premsa, i com a batle el dilluns era en el
seu lloc de feina i ja se li havia donat cita, i el va rebre com a ciutadà, no com a
militant del Partit Popular. Comenta que aquest fet li passa moltes vegades amb
ciutadans que hivan a parlar de temes no relacionats amb l'Ajuntament, i els atén
igualment.

El Sr. Ramis sol·licita si li poden facilitar una còpia de la llista d'espera del Sr. Batle.

El Sr. Batle respon que la llista d'espera del Sr. Batle és bastant dinàmica, i que
moltes de vegades, com passa en el mes d'agost, la persona que s’ha de rebre ha
de ser atesa per un tècnic d'una àrea concreta, i  moltes vegades és complicat
atendre-la per no poder donar resposta.

El Sr. Ramis torna a demanar que se li’n faciliti una còpia.

El Sr. Secretari interromp dient que ho han de mirar, però que pensa que no es pot
facilitar aquest document per no ser un llistat públic.

El Sr. Moreno formula els següents:

9. Han tengut coneixement que una alumna del CEIP Miquel Duran i Saurina pateix
una  malaltia  diagnosticada  com  a  “rara”,  per  la  qual  cosa  el  sistema  d'aire
condicionat de les aules i les zones comunes han de funcionar correctament. Per
aquest motiu sol·liciten que en curt termini o abans de dia 12 de setembre estiguin
arreglats dits aparells d'aire. A més, els demana si li poden donar la seva opinió
sobre al respecte, ja que n’estan informats perquè en data 2 de setembre es va
realitzar un registre d'entrada explicant aquest tema.

El  Sr.  Jerez  respon  que  en  tenen  coneixement  i  que  és  una  qüestió  que  els
preocupa, que com saben l'Ajuntament ha realitzat quasi el 100 % de les tasques
dels centres que són de caire municipal. Continua parlant dient que aquest tema
concret  pertany  a  l’IBISEC,  però  que  per  part  de  l'Ajuntament  se  n'han  estat
preocupant i han tengut diverses reunions amb el gerent. Assenyala que quan es
va plantejar la problemàtica d'aquest al·lot inquer hi han tornat a insistir més.

Exposa que, si només fos canviar un aparell d'aire, ja estaria fet per l'Ajuntament,
que  el  problema  segons  els  tècnics  l'ha  de  resoldre  l’IBISEC,  perquè  és  una
instal·lació que es va fer malament en el principi i no es canviar un aparell o netejar
les reixes;  per  aquest  motiu s'està demanant  i  ara molt  més que abans per  la
problemàtica d'aquest al·lot, que els preocupa moltíssim. Comenta que l’IBISEC els
ha comunicat  que la propera setmana tenen intenció d'actuar al  respecte; però
indica que de vegades és una mica ingenu, perquè a principi d'estiu varen dir que
realitzarien les feines que indicaven en el llistat que tenien, i fan el que fan... Afirma
que estan molt enrere, i l'únic que volen és que per a inici del curs les deficiències
esmentades estiguin arreglades.

El Sr. Moreno expressa que allò que demana és una situació diferent a tot el que
s'ha plantejat fins al dia d'avui, que hi ha un menor que té un problema; per tal
motiu es considera que l'Ajuntament hauria d'actuar d'urgència.

El  Sr.  Jerez  respon  que  l'Ajuntament  ha  realitzat  contractacions  externes  per
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resoldre  deficiències,  però  que  en  aquest  cas  no  és  el  canvi  d'un  aparell;  la
reparació és de la instal·lació,  i  l'IBISEC té informes i  tota la documentació per
poder actuar, i han dit que tenen previst fer-ho. 

El Sr. Moreno respon que comparteixen les opinions i que al llarg de la setmana
pròxima hi ha diverses comissions, els agradaria que els anassin informant de com
està evolucionant l’assumpte.

10. Durant aquest mesos d'estiu s'han interposat diverses denúncies a bars, cafeteries
i restaurants per l'horari de les terrasses, moltes d'elles per quinze minuts més de
l'horari  establert.  Al  respecte  volen  saber  quin  procediment  seguiran  aquests
expedients.

El Sr. Batle contesta que es va aprovar una ordenança municipal en aquest sentit
en el 2013 i es va realitzar una campanya informativa passat l'estiu del mateix any.
Informa que durant aquest estiu s'ha realitzat una campanya de compliment de
l'Ordenança,  perquè  hi  ha  un  horari  que  s'ha  de  complir;  en  relació  amb  els
expedients, afirma que seguiran el tràmit ordinari que han de seguir.

El Sr. Moreno interromp per demanar al  Sr. Batle si  l'Ajuntament en cap de les
denúncies no ha actuat d'ofici, sinó que han actuat per denúncies de veïnats.

El Sr. Batle li respon que ell no ha dit això, que el que ha dit que és que hi ha
queixes de veïnats.

11. Es fan ressò d'un registre  d'entrada sobre la  greu problemàtica a la  Gran Via,
provocada  per  la  falta  de  manteniment  dels  arbres,  els  quals  creen  un  tipus
d'insectes que afecten les persones que resideixen a la zona, i també les que fan
servir els comerços. Adjunten fotos en què es pot percebre tal queixa. Per tal raó
demanen un informe per saber si dit insecte és exclusiu o no d'aquest tipus d'arbre
i si realitzaran un pla d'actuació a la zona.

El Sr. Jerez comenta que l’han demanat als tècnics de jardineria, ja que ha estat el
primer any que s'ha tengut aquest tipus d'insecte a la zona esmentada. Esperen
tenir-lo al més aviat possible i poder contestar-li a properes comissions.

12. Han sabut i vist que l'Ajuntament d'Inca ha optat per publicitar-se en els avions de
la  companyia  Air  Europa;  fins  aquí,  si  no  és  un  preu  desorbitat,  el  seu  partit
comparteix  la  seva  decisió  en  la  promoció  de  la  ciutat.  Ara  bé,  els  agradaria
conèixer els ideòlegs, dissenyadors i maquetadors de l’anunci, perquè discrepen
que s'hagi aprofitat aquesta acció com a objectiu de promoció d’Inca.

La Sra. Tarragó respon que els dissenyadors són els mateixos membres de l'equip
de Comunicació de l'Ajuntament d'Inca; informa que és una maquetació interna.
Amb relació a la còpia de la factura, afirma que els la faran arribar. 

El Sr. Moreno comenta que fer publicitat són accions puntuals, les quals han de ser
representatives del  que és  el  municipi.  A Inca tenen molta  tradició  de  cellers i
restaurants, però qüestiona que es posi com a menjar típic les faves amb caragols;
els agradaria saber quin celler d'Inca té a la seva carta aquest plat... Conclou que
no ho acaben d'entendre i que no deixa de ser sorprenent. 
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13. Volen saber per quin motiu el concurs per realitzar l'obra de millora de la coberta de
la Residència Miquel Mir no surt a l'apartat del perfil del contractista de la pàgina
web de l'Ajuntament d'Inca. Així mateix, sol·liciten una còpia de tot l'expedient de
licitació.

El Sr. Jerez respon que els hi faran arribar.

14. Seguint  amb  les  licitacions,  volen  saber  si  s'han  licitat  o  tenen  previst  licitar
projectes per a la millora de la web de l’Ajuntament o temes informàtics municipals.

El Sr. Devis respon que contestaran o l'enviaran per escrit.

La Sra. Oses formula els següents:

15. La següent  pregunta  està  relacionada amb la  piscina  coberta.  És per  saber  si
mantenen el termini d'obertura el 15 de setembre.

La Sra. Coll contesta que sí, però, si consideren que no està en òptimes condicions
per a la seva obertura en aquesta data, no ho faran fins a no estar-ne segurs.

16. Suposen que el grup de govern és molt conscient de la feina que hi ha per adequar
i posar a punt el recinte de la piscina. Per aquesta raó demanen quan es posaran
en marxa.

La Sra. Coll respon que ja hi estan, que hi treballen i que durant l'estiu hi han fet
feina; però, han de tenir en compte que fins al Ple extraordinari d'agost no es va
aprovar la partida per a la realització de les deficiències, encara que en aquests
moments està ja tot en marxa.

17. Amb relació al manteniment de l'aigua, com que feia dos mesos que no es feia cap
manteniment, demana si a hores d’ara ja s'hi està actuant.

La Sra. Coll respon que sí, que en aquest moments estan actuant en totes les
bandes.

18. Per finalitzar, el passat mes de juny el grup municipal socialista va presentar una
moció en la qual es demanava una creació de beques per a llibres de text de caire
municipal,  que  es  va  votar  a  favor  per  part  de  tots  els  grups  municipals  de
l'Ajuntament. Esmenta que el 16 de juliol sortia a premsa una notícia que deia que
l'Ajuntament aportaria una quantitat de 60.000 € per a l’ajuda a llibres de text per a
famílies necessitades. Volen saber com es troba aquesta qüestió.

El Sr. Batle respon que en principi la Regidoria d'Educació ha fet feina i tenen les
bases fetes...

La Sra. Payeras interromp per dir  que a la pròxima Comissió de Cultura tenen
previst presentar-les, i espera que siguin les correctes per dur-les al Ple de final del
mes de setembre.

El Sr. Batle fa un aclariment a la Sra. Oses, li diu que la quantia de 60.000 € és per
al  pressupost  del  2015,  que  les  subvencions  s'atorgaran  en  el  2014  i  el  seu
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cobrament serà en el 2015.

B. GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS D’INCA

El Sr. García formula els següents:

1. La  primera  pregunta  va  referida  a  les  preguntes  de  plens  anteriors  que  tenen
pendents de contestació per part del grup de govern.

El  Sr.  Batle respon que no li  dirà que el  dilluns les hi  contestarà, però que es
compromet a respondre-li al més aviat possible, que no serà “el lunes ni al sol, ni al
despacho, ni al banquillo”, que li respondran al més aviat que puguin.

El  Sr.  García comenta que són preguntes tan senzilles com que en el  plec de
condicions  s’indica  que  en  el  sòl  rústic  hi  havia  d'haver  entre  dos  models  de
contenidors un total de 300... En aquests moments n’hi ha 103, considera que es
podria posar una mica d'il·lusió per respondre aquesta pregunta.

El Sr. Batle respon que il·lusió i obligació.

El  Sr.  García respon que les altres preguntes són d'aquesta senzillesa, no són
preguntes que requereixin d'un informe tècnic.

2. Hi ha preguntes recurrents com són els embornals; qualsevol dia d'aquests plourà,
i voldrien saber quina quantitat ja estan revisats.

El Sr. Batle respon que li ho contestarà el Sr. Jerez.

El Sr. Jerez interromp per dir que n’hi ha un 70 % de repassats i que les dues
conques de l'avinguda dels Reis Catòlics i Gran Via de Colom estan revisades.

3. Personalment reconeix que és una mica analfabet en informàtica, però afirma que
alguns ciutadans li han comunicat que no poden veure o consultar el Ple. A simple
vista quan ha entrat a la pàgina web no hi ha una icona directa a plens, no saben si
correspon així tècnicament o que no hi ha gaire interès a la pàgina per facilitar la
consulta dels plenaris. Aleshores el que demanarien és si hauria la possibilitat de
posar més a la vista el camí a seguir per arribar als plens, els ho agrairien.

El Sr. Devis respon que a la pàgina web està especificat amb una icona que indica
“Plenari en directe”.

El Sr. García interromp dient-li que, si no és “Plenari en directe”, com ho han de fer
per saber d'un altre Ple.

El Sr. Devis respon que ha d'anar a Livestream, on surten tots els plens a un costat
de la pantalla.

El Sr. García comenta que s'ha d'anar a una icona a on no diu “Plenari” ni res...

El Sr. Batle interromp dient que la icona diu “Plenari en directe”.

El Sr. García comenta que li han dit que no.
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El Sr. Batle li respon que sí, que a la mateixa pàgina hi ha la resta de plens.

El Sr. Devis interromp dient que a la part inferior de la pàgina hi ha la resta de
plens.

El Sr. Batle contesta al Sr. García que intentaran que l'accés al Ple sigui més fàcil
per al ciutadà.

4. Varen tenir coneixement d'una disputa que va ocórrer a la piscina del Poliesportiu
Mateu Cañellas, amb intervenció de Policia Local i la Guàrdia Civil. Aleshores els
van cridar dues coses l'atenció: una, que pareix que el consistori es va moure per
la sortida d'aquest tema en el Facebook, i  l'altra, que no hi ha seguretat en les
instal·lacions, però que en propers anys podria ser que es tornàs a posar.  Per
aquests fets consideren que s'ha actuat una mica a la lleugera al respecte.

El Sr. Batle respon que ell personalment, que ha estat vuit anys regidor d'Esports,
sap molt bé l'estat de la piscina municipal, explica que a temporades hi han posat
un guarda de seguretat o la presència de la Policia Local de forma permanent.
Afegeix que també és cert que en els darrers anys la cosa estava normalitzada i no
hi  havia la  necessitat  de posar  cap tipus d'autoritat  a  les instal·lacions,  perquè
s'havien eradicat tant els robatoris com qualsevol tipus de substància prohibida.
Esmenta que han analitzat el fet per saber si era un fet puntual o extraordinari, i
quan han vist que ha estat un fet puntual s'han realitzat les actuacions oportunes
perquè no torni a passar. 

El Sr. García interromp dient que el tema del Facebook el deixen per a un altre dia.

El Sr. Batle respon que el Facebook és lliure i gratuït, i que tothom hi pot opinar...

El Sr. García comenta al Sr. Batle que, en relació amb aquesta qüestió, poden fer
un ple extraordinari.

El Sr. Batle comenta que receptar és molt fàcil, però prendre decisions és més
difícil.

5. La darrera pregunta que tenia per realitzar el  seu grup era relacionada amb la
piscina coberta, però ja ha estat contestada al grup municipal socialista; si no ho ha
entès malament, els seus terminis d'obertura han quedat clars.

El Sr. Batle interromp per dir que totes les feines que han de realitzar per tenir les
instal·lacions a punt  s'estan fent.  Respecte a la problemàtica de l'aigua,  l'estan
tractant,  i  quant  al  manteniment,  la regidora d'Esports  juntament amb l'Àrea de
Serveis hi estan fent feina.

El  Sr.  García  comenta  que  com  ja  havien  anunciat  aquesta  pregunta  amb
anterioritat, només volia llegir-la.

C. GRUP MÉS PER INCA

El  Sr.  Rodríguez  comenta  que  tres  preguntes  que  tenia  anunciades  ja  han  estat
contestades, però quan anunciï el titular anirà més al fons de la pregunta. 

25



El Sr. Rodríguez formula els següents:

1. Quant  a la  taula d’educació,  el  Sr.  Jerez ha dit  que l'Ajuntament havia complit
gairebé  el  100  % del  llistat  de  deficiències  que  eren  de  caire  municipal  i  que
l'IBISEC no. D'entrada demanarien si els podrien facilitar una còpia del llistat de les
deficiències  que  s’havien  de  solucionar  tant  per  part  de  l'Ajuntament  com  de
l'IBISEC i  del  llistat  de les feines que s'hagin realitzades ja.  A més,  també fan
comuna la  seva preocupació pel  tema dels aires condicionats  del  CEIP Miquel
Duran i Saurina.

El Sr. Jerez respon que el proper dilluns els farà arribar el llistat que li ha entregat 
l'aparellador municipal de les feines realitzades cada setmana, comenta que per
aquest  motiu  en  el  dia  d'avui  ha  comentat  que  per  la  part  municipal  queden
pràcticament realitzades les tasques.

En aquest moments es dirigeix al Sr. Rodríguez, que li diu que no parla de taula 
d'educació... perquè aquest fet ha creat conflictes.

El Sr. Rodríguez comenta que el conflicte...

El Sr. Jerez respon que el conflicte és si s’arriba cinc minuts tard i li han pres la
cadira. 

El Sr. Rodríguez interromp per demanar si són del seu partit.

El Sr. Jerez respon que no, que són els dels altres grups. Fora bromes, vol parlar
que tenen una gran preocupació pel tema del CEIP Miquel Duran i Saurina, i que 
hi insistiran, ja que consideren que és un assumpte prioritari i urgent. Creu que tots
els grups hi estan d'acord, i seran els primers a insistir a l'IBISEC perquè hi doni
una  solució  prioritària  i  sense  deixar  d'esquena  la  resta  d'obligacions  que  els
pertoca solucionar.

 
2. Una altra pregunta que tenia anunciada era sobre la piscina coberta, ha quedat clar

que entre els dies 14 i 16 de setembre la piscina s'obrirà... Informa que li havien
arribat rumors que fins a principi d'octubre no s'obriria.

El Sr. Batle respon que són correctes les dades donades.

3. Volen  recordar  que  tenen  pendent  les  còpies  de  les  queixes  realitzades  pels
usuaris de la piscina des de fa tres mesos, a banda de tenir pendent el llistat de les
deficiències de la piscina que han de reparar i que ha quedat molt clar que per la
manca de pressupost no havien pogut fer.

El Sr. Batle respon que en prenen nota i els facilitaran els llistats.

També comenta que els ha estranyat que no els telefonassin per l'obertura del  
sobre “C”.

El Sr. Batle respon que estan pendents de l'informe del tècnic d'Esports, del qual
esperen disposar el proper dilluns.
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El Sr. Rodríguez comenta que, en cas contrari, serà el dia 15.

El Sr. Batle respon que no. 

4. Continuant amb el mateix tema, volen saber la valoració de la regidora d'Esports
sobre la utilització de les piscines del Poliesportiu per part de les persones usuàries
de la piscina coberta.

La Sra. Coll respon que no tothom s'hi ha volgut adherir, però que de les persones
que hi han anant no han tengut cap queixa; no sap la quantitat de persones que s'hi
han adherides, però anuncia que a la propera Comissió d'Esports la hi pot facilitar.
El que pot dir és que a primera hora del matí i al migdia hi ha hagut molta afluència.

El  Sr.  Rodríguez  interromp  per  demanar  si  li  han  comunicat  per  escrit  alguna
queixa.

La Sra. Coll respon que per escrit no, que ella personalment hi ha anat diversos
dies a diferents hores i ha parlat amb els usuaris, que li han transmet la satisfacció
d’haver tengut aquesta oportunitat i no haver perdut aquests mesos.

El Sr. Rodríguez insisteix demanant si no li ha arribat cap queixa. 

La Sra. Coll contesta al Sr. Rodríguez que les lloances no solen arribar.

5. 5. Per finalitzar el  Sr.  Rodríguez vol realitzar una proposta en positiu, si  fos
possible demanar l'elaboració o creació d'un número curt per la Policia Local.
Han tengut queixes  de  persones  que  telefonen  a  l'Ajuntament  i  respon  la
centraleta, i si és un mòbil, no sempre es poden marcar els números que es
diuen  per  traslladar  la  telefonada a  la  Policia.  Aleshores  demanen si  hauria  la
possibilitat de marcar un número de tres xifres.

El Sr. Jerez respon que ho demanaran a les persones que porten la centraleta de la
Policia i, si és possible, se’ls comunicarà.

El Sr. Gaballero formula els següents:

6. El 28 de gener varen sol·licitar la convocatòria del Consell Municipal d'Acció Social,
els agradaria saber si preveuen convocar-los i la data prevista.

La Sra. Horrach respon que tot d'una que sigui possible es convocarà.

El Sr. Batle s'absenta de la sala plenària i passa a presidir la sessió el Sr. Jerez.

7. En el mes de març el grup de govern va aprovar la signatura d'un conveni amb
Serveis Ferroviaris de Mallorca, volen saber si ja està signat.

El Sr. Jerez respon que tenen una sèrie d’esborranys i que estan pendents de la
realització d'un de definitiu per dur el conveni a signar.

8. En aquest mateix sentit varen rebre un escrit d’SFM en el qual demanaven una
quantia econòmica de l'enllumenat públic de la plaça d’Antoni Mateu. Volen saber
si han contestat o si tenen previst pagar.
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El Sr. Jerez respon que no té coneixement del tema, que parlarà amb Batlia i els 
respondran.

El Sr. Caballero demana que, si torna el Sr. Batle, li podrà respondre.

El Sr. Jerez respon que no tornarà.

9. Continua parlat de mesos, i ara toca el mes de maig, comenta que es va aprovar
una  moció  presentada  pel  seu  grup  municipal  sobre  les  càmeres  dels  passos
soterrats de Crist Rei. Volien saber com està aquesta qüestió.

La Sra. Horrach informa que han mantengut  converses, però que no tenen res
aclarit.

10.  Tenen demanat l'informe municipal sobre el trajecte del traçat de la ronda nord.
Demanen si està realitzat i si els en poden facilitar una còpia. 

El Sr. Jerez respon que no està redactat, que durant aquesta setmana s'han reunit 
els  tècnics municipals  amb la  Conselleria  i  hi  estan  treballant;  esperen que a  
principi  de la setmana pròxima estigui finalitzat,  tan bon punt el  tenguin, els en
faran arribar una còpia.

11. Tenen un prec que no estava anunciat, però, com que considera que van bé de
temps, si li permeten el realitzarà. Recorda que es va aprovar una moció en la qual
s'indicava que s'havien de reunir amb el conseller i el gerent de l'Hospital d'Inca.
Vist que darrerament hi ha hagut notícies relacionades amb això, els preguen que
intentin realitzar-la quan sigui possible.

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