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regidors Sr.  Felip Jerez Montes,
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera,
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Actua com a secretari accidental
el  Sr.  Guillem Corró  Truyol,  qui
dóna fe de l’acte, i hi assisteix la
interentora  Sra.  Catalina  Pons
Bestard i el tresorer municipal Sr.
Miquel Batle Vallori.



1. APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  ANTERIORS  DE  DIA 25
D’AGOST I 5 DE SETEMBRE DE 2014 

Intervé el Sr. Ramis. Comenta que al passat ple, el de dia 5 de setembre, pareix
que varen tenir problemes tècnics i, a una de les preguntes que varen fer, no es va
poder gravar el contingut de la resposta, en aquest cas del regidor Devis, relativa a
les licitacions que varen demanar. volien saber si s’havien licitat o tenien previst
licitar projectes de millora de la web o temes informàtics municipals, i a l’acta figura
que “per problemes tècnics no s’ha pogut transcriure la resposta del Sr. Devis”. 

El Sr. Ramis explica que se’n recorden i que el Sr. Devis podrà dir que sí, que allò
que va contestar és que la resposta li donarien per escrit, i voldria que constàs en
acta aquesta contesta.

Intervé el Sr. Rodríguez, fa referència a l’acta del Ple de dia 25 d’agost, indica que
el  vot  de MÉS per Inca,  respecte a la modificació  relativa a l'Erasmus,  va ser
d’abstenció i no en contra, com consta en acta. 

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 666 AL 705 DE
2014. 

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 666 al 705.

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

3. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT N. 14/2014 I LA MODIFICACIÓ DE
LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  per
aprovar inicialment la modificació de crèdit n. 14/2014 i la modificació de les bases
d’execució  del  pressupost,  de  data  18  de  setembre  de  2014,  el  qual  transcrit
textualment diu:

“Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada el dia 18 de setembre de
dos  mil  catorze,  informa favorablement  la  següent  proposta  de  modificació  de
crèdit  per  transferència  de  crèdit  núm.  14/2014  i  modificació  de  les  bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca de 2014.

Exp. Modificació de crèdit núm. 14/2014

Pressupost. Exercici de 2014.

Rafel Torres Gómez, batle d’aquesta corporació municipal, la incoació de l’expedient
de modificació de crèdit  núm. 14/2014 per transferència de crèdit,  finançada per
baixa de partides de despesa, i modificació de les bases d’execució del Pressupost
de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2014.

M E M Ò R I A

Vist que en el Plenari Ordinari celebrat en data 5 de setembre de 2014 es va aprovar
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per unanimitat la moció presentada pel grup municipal Independents d’Inca, d’atorgar
una subvenció nominativa a l’entitat SONRISA MEDICA, per import de 4000 euros,
quantitat que s’obté de la no-disposició per part del Grup Municipal d'Independents
de la retribució d’un regidor amb dedicació exclusiva parcial. 

Atesa la moció presentada s’ha de procedir també a modificar les bases d’execució
del  Pressupost  de  l’Ajuntament  d’Inca,  concretament  la  base  45ª,  lletra  a)  per
incloure l’entitat SONRISA MÉDICA dins les subvencions nominatives que concedeix
l’Ajuntament d’Inca.

Per tot això es presenta la següent memòria:

1. Partides del pressupost de despeses de l’Ajuntament d’Inca a les que afecta
l’expedient:

A. Transferència de crèdit

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DENOMINACIÓ
CRÈDIT
INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT
DEFINITIU

231,48900

Acció social. A 
famílies i institucions 
sense fins de lucre. 
Altres transferències.

234.000,00 4.000,00 238.000,00

4.000,00

 Finançament de la transferència de crèdit

Baixes en el pressupost de Despeses

PARTIDA DENOMINACIÓ
CRÈDIT
INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT
DEFINITIU

912.10000
Òrgans  de  govern.
Retribucions
bàsiques i altres. 

496.000,00 4.000,00 492.000,00

TOTAL
MODIFICACIÓ

4.000,00

2. Modificació de la base 45ª, lletra b, on es refereix a la Relació individualitzada
i  nominal  de  subvencions que es  concediran  dins  l’exercici  de  2014,  per
incloure:

 En relació amb les subvencions nominatives de l’Àrea de Serveis Socials:

Amb càrrec a la partida de despeses 231.48900
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NOM NIF IMPORT
JUSTIFICACIÓ  NOMINATIVA  DE
DESPESES

SONRISA
MÉDICA

V076644188 4.000

Finalitat:  contribució  perquè  els
pallassos  de  Sonrisa  Medica
desenvolupin la seva tasca a l’Hospital
d’Inca,  als  efectes  de  millorar  l’estada
dels nins i nines hospitalitzats.

És l’únic recurs d’aquest tipus a la ciutat
d’Inca per atendre aquests infants. 

DISPÒS:

Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de crèdit per transferència
de crèdit i modificació de les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca
per l’exercici de 2014.”

Una vegada finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé
el següent resultat: unanimitat (21).

4. PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  A  LA  RESOLUCIÓ  DEL  RECURS  DE
REPOSICIÓ  INTERPOSAT  PEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  A  LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT N. 8/2014

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a la resolució del recurs de
reposició interposat pel grup municipal del PSIB-PSOE a la modificació de crèdit n.
8/2014, de data 22 de setembre de 2014, la qual transcrita textualment diu:

“Resolució  recurs  de  reposició  del  Grup  Municipal  del  PSIB-PSOE d’Inca a  la
modificació de crèdit núm. 8/2014 per crèdit extraordinari

PRIMER. En data 30 de maig de 2014 el Plenari  Ordinari  de la Corporació va
aprovar inicialment, la modificació de crèdit núm. 8/2014 per crèdit extraordinari.

En data 7 de juny de 2014 es va publicar en el BOIB núm. 77 la modificació de
crèdit  núm. 8/2014,  concedint  un  termini  de  quinze dies per  la  presentació  de
reclamacions.

En data 25 de juny de 2014 (registre d’entrada núm. 6.453) el  Grup Municipal
Socialista PSIB-PSOE va presentar al·legacions a la modificació de crèdit núm.
8/2014.

En data 25 d’agost de 2014 el Plenari extraordinari de la corporació va resoldre les
al·legacions  presentades  a  la  modificació  de  crèdits  núm.  8/2014  i  per  crèdit
extraordinari i va aprovar definitivament la modificació de crèdits.

En data  28 d’agost  de  2014,  es  va  publicar  en  el  BOIB núm.  116 l’aprovació
definitiva de la modificació de crèdits núm. 8/2014 per crèdit extraordinari.

En data 15 de setembre de 2014 (registre d’entrada núm. 9.387) el Grup Municipal
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PSIB-PSOE va interposar  recurs de reposició  a la  modificació  de crèdits  núm.
8/2014 per crèdit extraordinari, fonamentat en les següents consideracions;

a) El Grup Municipal PSIB-PSOE manifesta que el Reial decret llei 2/2014, de 21
de febrer, publicat en el BOE de 22 de febrer de 2014, a la disposició final primera
mitjançant la qual modifica el  text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes
Locals,  aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu  2/2004 de 5 de març,  es defineix  el
concepte d’inversió financerament sostenible.

En  data  23  d’abril  de  2014  es  va  emetre  informe  pel  Ministeri  de  Hisenda  i
Administracions Públiques, en el qual s’indica que: 'Les inversions financerament
sostenibles  que  tinguin  el  seu  reflex  al  grup  de  programes  933-  Gestió  de
Patrimoni:  aplicades  a  la  rehabilitació  i  reparació  d’infraestructures  i  immobles
propietat de l’entitat local als efectes al servei públic, es refereixen exclusivament a
les inversions d’aquesta naturalesa vinculats a l’Administració financera de l’Entitat
Local donat que l’ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura  dels  pressuposts  de  l’entitat  local,  destina  un  concreta  grup  de
programa per  cada tipus d’inversió  en funció de l’àrea de despesa del  què es
tracti.'

El Grup Municipal PSIB-PSOE considera que la modificació de crèdit núm. 8/2014,
per  crèdit  extraordinari,  les inversions que es contemplen en el  programa 933.
Gestió  de  patrimoni  suposen  una  modificació  de  la  denominació  del  grup  de
programes  recollit  a  l’Ordre  EHA/3565/2008,  i  una  vulneració  del  Reial  decret
Legislatiu 2/2004, i en conseqüència una vulneració de la regla de la despesa, que
pot  implicar  haver  d’aprovar  un  nou  pla  d’ajust,  i  la  pressa  de  mesures  com
incrementar la pressió fiscal.

b)  El  Grup  Municipal  Socialista  PSIB-PSOE  fa  referència  dins  el  Recurs  de
Reposició interposat que dues de les inversions previstes son realitzades en una
zona esportiva, concretament “Vestuari del Sallista” i “Grada del Sallista”, dins uns
terrenys que no son propietat íntegra de l’Ajuntament, ja que la Corporació disposa
únicament  d’un  41%,  i  per  tant,  incompleix  la  nota  publicada  pel  Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques en data 21 de juliol de 2014. Així mateix
manifesta que les obres han estat denegades per Serveis Ferroviaris de Mallorca
ja que envaeixen la zona de protecció dels serveis ferroviaris.

c) El Recurs de Reposició interposat fa referència a dos informes de la Intervenció
Municipal, un de data 30 de maig de 2014 i l’altre de data 14 d’agost de 2014, on
s’indica que la modificació aprovada pot provocar un dèficit no financer per import
de  2.331.177€,  i  que  no  s’ha  procedit  a  declarar  la  no  disponibilitat  de  crèdit
pressupostari  en  l’esmentada  quantitat  per  no  incórrer  en  inestabilitat
pressupostària.

d) El Grup Municipal Socialista fa referència que l’Ajuntament d’Inca ha de complir
amb el termini establert de pagament a proveïdors previst per la normativa, i no
complir-ho suposa un nou incompliment de la legalitat vigent definida en la Llei
Orgànica  2/2012,  d’Estabilitat  Pressupostaria  i  sostenibilitat  Financera  i  Llei
Orgànica 9/2013 de control del deute comercial en el sector públic i al RDL 2/2014,
de  21  de  febrer,  ja  que  es  tracta  d’una  obligació  ineludible  per  tramitar  la
incorporació de superàvit.
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e) El recurs de reposició també fa referència a la necessitat de l’existència d’una
memòria  econòmica  específica  de  sostenibilitat  de  la  inversió  per  realitzar  la
projecció  dels  efectes  pressupostaris  i  econòmics  que es  puguin  derivar  de  la
mateixa i que a la documentació de la modificació no consta informe de validació
que les inversions puguin complir amb els objectius d’estabilitat pressupostaria i de
deute públic per part de la Corporació.

f) En darrer terme, el Grup Municipal Socialista manifesta que no s’indica quines
son  les  concretes  despeses  previstes  que  se  finançaran  a  traves  del  RT
disponible, i que de conformitat amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària, una part
del  “superàvit”  va  a  cancel·lar  deute,  una  segona  part  a  pagament  a  factures
pendents  a  31/12/2013  i  l’altra  a  “inversions  sostenibles”,  i  no  constant  a  la
documentació aportada a l’expedient aquestes magnituds.

Per tots els motius abans exposats el Grup Municipal PSIB-PSOE sol·licita que es
declari la nul·litat de ple dret de la modificació de crèdit núm. 8/2014 per crèdit
extraordinari aprovada en la sessió plenària de data 25 d’agost de 2014, que de
conformitat amb els articles 2.a) i b) de l’article 111 de la Llei 4/1999 s’acordi la
suspensió de la modificació de crèdit núm. 8/2014 per crèdit extraordinari i que es
procedeixi a redactar una nova modificació de crèdit ajustada a la legalitat vigent.

QUART.-  Vist  l’informe  que  la  Intervenció  Municipal  ha  emès  en  relació  a
l’al·legació presentada pel Grup Municipal PSIB-PSOE, i que s’annexa a aquesta
proposta

Atès que a l’informe emès per la Intervenció Municipal deixa a criteri del Plenari la
inclusió de les inversions anomenades “Vestuari del sallista” i “Grada del sallista”,
aquesta Batlia considera que aplicar una interpretació restrictiva del contingut del
Reial Decret-Llei 2/2014, i que únicament es puguin realitzar inversions a edificis
propietat  íntegra  de  les  entitats  locals  suposa  deixar  sense  realitzar  dues
inversions que es consideren imprescindibles per la Ciutat d’Inca, quant a més la
llei no concreta aquest aspecte de si la propietat municipal ha de ser exclusiva, per
tant,

Rafel  Torres  Gómez,  Batle-President  de  l’Ajuntament  d’Inca,  eleva  a  la
consideració del Ple, la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.-  Desestimar  íntegrament  el  recurs  de  reposició  interposat  pel  Grup
Municipal  PSIB-PSOE  a  la  modificació  de  crèdits  núm.  8/2014  per  crèdit
extraordinari, pels motius exposats a l’informe de la Intervenció Municipal.

No obstant, el Ple de l’Ajuntament resoldrà el que estimi més adient als interessos
municipals.”

Durant la segona intervenció del Sr. Ramis s’absenta de la sala la Sra. Barceló.

Finalitzades totes les  intervencions es  passa a votar  la  proposta  i  n’esdevé el
següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal Partit Popular, sis (6)
vots en contra del grup municipal PSIB-PSOE i tres (3) vots d’abstenció dels grups
municipals Independents d’Inca i Més per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per la
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resolució del recurs de reposició interposat pel grup municipal PSIB-PSOE a la
modificació de crèdit n. 8/2014.

5. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE A LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT N. 11/2014

Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa,
cal  ratificar  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 Batllia per la resolució de les al·legacions
presentades pel grup municipal PSIB-PSOE a la modificació de crèdit n. 11/2014,
de data 23 de setembre de 2014. la qual transcrita textualment diu:

“Resolució de les al·legacions del Grup Municipal PSIB-PSOE a la modificació de
crèdit núm. 11/2014 per suplement de crèdit

PRIMER.- En data 25 de d’agost de 2014 el Plenari extraordinari de la corporació
va aprovar inicialment,  la modificació de crèdit  núm. 11/2014 per suplement de
crèdit.

SEGON.- Atès l’establert en el títol VI, capítol I, Secció 2ª del RDL 2/2004, de 5 de
març,  Text  refós  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,  reguladora  de  les
hisendes locals,  segons els quals les modificacions de crèdit per suplement de
crèdit  se sotmetran a l’aprovació del  Ple de la  Corporació i  se’ls  aplicaran les
normes sobre informació, reclamacions i publicitat establertes als articles 169, 170
i 171 del RDL 2/2004. La modificació de crèdit núm. 11/2014, va ser publicada en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de data 28 d’agost de 2014, núm. 116,
per que les persones interessades, en el termini de quinze dies que marca la Llei,
poguessin presentar les al·legacions que consideressin adients.

En  data  15  de  setembre  finalitzava  el  termini  per  presentar  al·legacions  a  la
modificació  de  crèdits  núm.  11/2014  per  suplement  de  crèdit  i  la  funcionària
encarregada del Registre General de l’Ajuntament va emetre informe en data 16
de setembre de 2014 en el qual informava que no s’havia presentat cap al·legació
a la modificació de crèdit núm. 11/2014.

En data 17 de setembre de 2014 es va remetre Ofici amb registre de sortida núm.
(3134)  al  BOIB  per  procedir  a  la  publicació  de  l’aprovació  definitiva  de  la
modificació  de  crèdit,  havent-se  publicat  en  el  BOIB  núm.  127 de data  20  de
setembre de 2014.

TERCER.- En data 17 de setembre de 2014 (registre d’entrada núm. 9527) el Grup
Municipal PSIB-PSOE, va presentar al·legacions a la modificació de crèdit núm.
11/2014, fonamentada en les següents consideracions;

a) El Grup Municipal PSIB-PSOE, manifesta que el Reial Decret-Llei 2/2014, de 21
de febrer, publicat en el BOE de 22 de febrer de 2014, a la disposició final primera
mitjançant la qual modifica el  text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes
Locals,  aprovat pel  Reial  Decret-Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es defineix el
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concepte d’inversió financerament sostenible.

b)  En  la  seva  al·legació  el  Grup  Municipal  Socialista  fa  referència  a  l’informe
d’intervenció de data 14 d’agost de 2014, en el qual s’indica que la modificació
incorpora una despesa de 907.801,11 que pot fer caure en un dèficit no financer
de  3.238.978,9  Euros,  degut  a  no  haver-se  declarat  no  disponible  el  crèdit
pressupostari per no incórrer en inestabilitat pressupostària.

Per altra part, el Grup Municipal Socialista fa referència que l’Ajuntament d’Inca ha
de  complir  amb  el  termini  establert  de  pagament  a  proveïdors  previst  per  la
normativa,  i  no  complir-ho  suposa  un  nou  incompliment  de  la  legalitat  vigent
definida  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  d’Estabilitat  Pressupostaria  i  Sostenibilitat
Financera i Llei Orgànica 9/2013 de control del deute comercial en el sector públic
i al RDL 2/2014, de 21 de febrer.

Per  altra  part,  l’al·legació  fa  referència  a  la  necessitat  de  l’existència  d’una
memòria  econòmica  específica  de  sostenibilitat  de  la  inversió  per  realitzar  la
projecció  dels  efectes  pressupostaris  i  econòmics  que es  puguin  derivar  de  la
mateixa i que a la documentació de la modificació no consta informe de validació
que les inversions puguin complir amb els objectius d’estabilitat pressupostaria i de
deute públic per part de la Corporació.

Així mateix, el Grup Municipal Socialista manifesta que no s’indica quines son les
concretes despeses previstes que se finançaran a traves del RT disponible, i que
de conformitat amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària, una part del “superàvit” va a
cancel·lar deute, una segona part a pagament a factures pendents a 31/12/2013 i
l’altra  a  'inversions  sostenibles',  i  no  consta  a  la  documentació  aportada  a
l’expedient aquestes magnituds.

El Grup Municipal Socialista considera que la modificació de crèdit 11/2014 per
crèdit extraordinari suposa un incompliment de la legalitat vigent, de la regla de la
despesa,  que  pot  implicar  haver  d’aprovar  un  nou  pla  d’ajust,  i  la  pressa  de
mesures  com  incrementar  la  pressió  fiscal,  increment  dels  preus  públics,
tancament de serveis públics, nous retalls, etc., per tant, presenta al·legacions per
l’anul·lació de la modificació de crèdit núm. 11/2014 per crèdit extraordinari vists
els incompliments legals.

 
QUART.-  Vist  l’informe  que  la  Intervenció  Municipal  ha  emès  en  relació  a
l’al·legació presentada pel Grup Municipal PSIB-PSOE, i que s’annexa a aquesta
proposta:

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

PRIMER.- Desestimar l'al·legació presentada pel Grup Municipal PSIB-PSOE, de
conformitat amb l’informe emès per la Intervenció Municipal.

No  obstant,  el  Ple  de  l’Ajuntament  resoldrà  el  que  estimi  més  adient  per  als
interessos municipals.”

Durant la intervenció del Sr. Ramis el Sr. Felip Jerez s’absenta de la sala.
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Una vegada finalitzades les  intervencions de tots  els  portaveus municipals,  es
passa a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a favor del
grup municipal  del  Partit  Popular,  sis (6) vots en contra del  grup municipal  del
PSIB-PSOE i tres (3) vots d’abstenció dels grups municipals Independents d’Inca i
MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per la
resolució de les al·legacions presentades pel grup municipal del PSIB-PSOE a la
modificació de crèdit n. 11/2014.

6. PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  APROVAR  LES  BASES  DE  LA
CONVOCATÒRIA DE  SUBVENCIONS  PER  A LES  ACTIVITATS  DE  TEMPS
LLIURE 2014.

Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa,
cal  ratificar  la  seva  inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació  i  n’esdevé  el
següent resultat: unanimitat (19).

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batllia  per  aprovar  les  bases  de  la
convocatòria de subvencions per a les activitats de temps lliure 2014, de data 22
de setembre, la qual transcrita textualment diu:

“PROPOSTA  DE  BATLIA  ENVERS  L’APROVACIÓ  DE  LES  BASES  DE  LA
CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  PER  A  LES  ACTIVITATS  DE  TEMPS
LLIURE  2014,  ORGANITZADES  PER  LES  ENTITATS  I  LES  ASSOCIACIONS
LOCALS.

Vist les bases annexes, referents a la convocatòria de subvencions per als nins i
nines residents  a  Inca  que realitzaran activitats  d'oci  i  temps  lliure  al  municipi
d’Inca  durant  el  període  d’1  d’octubre  de  2013  a  1  d’octubre  de  2014,  el
batle-president, PROPOSA el següent acord al Ple de l’Ajuntament:

Primer. Aprovar les Bases de la Convocatòria de Subvencions per a les activitats
de temps lliure organitzades per les entitats  i  les associacions locals  durant  el
període d’1 d’octubre de 2013 a 1 d’octubre de 2014.

Segon.  Aprovar  que  s'exposin  al  públic  i  es  doni  tràmit  d'audiència  prèvia  als
possibles  interessats,  d'acord  amb  l'article  102  de  la  Llei  20/2006,  de  15  de
desembre, municipal de règim local de les Illes Balears.

Tercer. En cas de no haver hi reclamacions, els acords adoptats d'aprovació de les
Bases de la convocatòria de subvencions esmentades queden elevats a definitius.

Quarta: Efectuar la reserva de crèdit pertinent per a dites subvencions per una
quantitat màxima de 6.000 € (sis mil euros), amb càrrec a la partida 339-489.
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS
DE  TEMPS  LLIURE  2014  ORGANITZADES  PER  LES  ENTITATS  I  LES
ASSOCIACIONS LOCALS

1. OBJECTE

Les presents bases tenen per ordre establir els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  municipals  d’acord  amb  els  principis  d’objectivitat,
concurrència i publicitat per a activitats realitzades entre l'1 d'octubre del 2013 a l'1
d'octubre del 2014, que contribueixin a la promoció d’activitats d’oci i  de temps
lliure per a nins i joves.

2. FINALITAT

Es convoca la  concessió  de  subvencions per  a  la  promoció  d’activitats  d’oci  i
ocupació del temps lliure per a nins i joves durant el període d'octubre del 2013 a
setembre del 2014.

Les subvencions seran destinades a la realització d’activitats d’oci i temps lliure
per a nins i joves, dedicades al foment de música, dansa, teatre, arts gràfiques,
esports i altres activitats relacionades amb la promoció o difusió de l’oci, l’esport i
el temps lliure.

3. DESTINATARIS

Podran  sol·licitar  aquestes  subvencions  les  entitats  o  associacions  locals
constituïdes i  així  inscrites en el  Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament
d’Inca, que contemplin en els seus Estatuts la pràctica d’activitats de temps lliure
per a nins i joves i que reuneixin els requisits següents:

- Estar  en  possessió,  si  escau,  del  permís  del  Govern  balear  per  realitzar
l’activitat.

- Presentar,  com a mínim,  un  monitor  d’activitat  per  a  cada  10  nins  o  joves
participants.

- Comptar, com a mínim, amb un 50% dels monitors i responsables de l’entitat
titulats i/o realitzar almenys una activitat de temps lliure mensual 

- Garantir la legalitat i seguretat en la realització de totes les activitats objecte de
subvenció (permisos, assegurances, etc.).

- No tenir pendent de justificar cap subvenció municipal, concedida en l’exercici
anterior.

- Trobar-se  al  corrent  del  compliment  de  les  obligacions  tributaries  i  amb  la
Seguretat Social.

4. QUANTIA DESTINADA I REPARTIMENT

1. En el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2014, el  crèdit  destinat a
donar cobertura a la present convocatòria en la partida 339.489 ascendeix a la
quantitat de  sis mil  euros (6.000,-€).

2. Les subvencions seran estudiades i  valorades perquè posteriorment s'elevi  la
proposta de subvenció a la Junta de Govern per a la seva aprovació, i seguiran
els criteris que s’assenyalen a continuació:
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- Base: 4 € per participant
- Monitors titulats: 5 € per dia d'activitat
- Monitors no titulats: 3 € per dia d'activitat

La  quantitat  de  la  subvenció  que  s’atorgarà  a  cada  entitat  sol·licitant  serà  el
resultat d’aplicar els criteris dalt esmentats. Si, atenent al nombre de sol·licituds i a
les quantitats resultants, la partida destinada per l’Ajuntament d’Inca no resultàs
suficient,  aleshores la  quantitat  que rebrà  cada entitat  sol·licitat  s’adequarà  de
manera proporcional al nombre de sol·licituds i a la dita partida municipal.

L’obtenció  concurrent  de  subvencions  d’altres  administracions  públiques  o
privades en cap cas no podrà ser d’una quantia que superi el cost de l’activitat.
Aquest supòsit donarà lloc a una modificació de la resolució de concessió.

En el termini de quinze  dies, un cop expirat el termini de presentació de sol·licituds,
seran resoltes per la Junta de Govern i la falta de notificació de la resolució produirà
efectes  desestimatoris,  i  contra  la  desestimació  expressa  o  presumpta  podran
formular-se els recursos pertinents.

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

- Projecte detallat de les activitats que han fet durant el període  2013/2014. 
- Fitxa sobre les dades de l’entitat segons model que consta com a annex II de

les presents bases, degudament emplenada.
- Còpia de les titulacions de tots els monitors i dels corresponents responsables.
- Certificat del secretari de l’entitat del nombre de monitors (titulats, en pràctiques

no titulats).
- Declaració de les subvencions i ajudes destinades a la mateixa finalitat per a la

qual se sol·licita, amb indicació de les efectivament concedides i la seva quantia,
en cas contrari declaració negativa.

- Acreditació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents certificats
emesos per l'Agència Tributaria de l’Estat, Comunitat Autònoma i la Tresoreria
General  de  la  Seguretat  Social.  En el  moment  de  la  sol·licitud  es  preveu la
possibilitat  de  substituir  aquests  certificats  per  una  declaració  responsable
firmada pel representant de l’entitat.

- Declaració jurada que no estar sotmès a a cap de les prohibicions que preveu
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Quan  la  persona  beneficiària  sigui  deutora  de  l’Ajuntament  d’Inca,  com  a
conseqüència  d’un  deute  vençut,  liquidat  i  exigible,  es  pot  acordar  la
compensació.

6. CALENDARI I PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

Per tal de presentar les sol·licituds conforme a les presents bases s'avendrà amb el
calendari i canal de tramitació següent,  i s'estipula el perióde de presentació de
sol·licituds 

- PERIODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
   10 dies a partir de la publicació de l'aprovació definitiva de les bases.
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- PERÍODE D'ESMENA D'ERRORS  -Per manca de documentació-
   Hi haurà un període de 3 dies per esmenar errades

- PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES(es publicaran en el tauler d'anuncis del
Casal de Joves “Sa Fàbrica” )

Les  entitats  i  les  associacions  locals  interessades  que  vulguin  sol·licitar  l'ajuda
econòmica que s'estipula a les presents bases, hauran de presentar la sol·licitud
conjuntament amb la documentació requerida mitjançant el següent canal, atenent
que, en tots els casos s'haurà de lliurar dins els teminis establerts:

TRAMITACIÓ PRESENCIAL
AJUNTAMENT D'INCA
Registre d'entrada
Plaça Espanya, 1
Horari; De dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 hores.

 Dissabte de les 8 h a les 13 hores.

TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA MITJANÇANT CORREU POSTAL
Oficines de correus 
En el cas que la sol·licitud s'enviï mitjançant tramitació administrativa per correu
postal, és convenient posar-se en contacte previ en el 971.50.71.23 i passar còpia
escanejada per e-mail.

Tota la documentació s'haurà de presentar a l'oficina de correus dins sobre obert, per
tal que aquesta oficina dati i segelli l'exemplar destinat a l'Ajuntament d'Inca.

PERÍODE D'ESMENA D'ERRORS PER MANCA DE DOCUMENTACIÓ
En un termini de tres (3) dies, una vegada acabat el termini de presentació de
sol·licituds,  la  regidoria  de  Joventut  publicarà  la  llista  provisional  d'admesos  i
exclosos per manca de documentació.

Els sol·licitants exclosos disposaran d'un termini de tres (3) dies a comptar des del
primer dia de publicació per fer entrega de la documentació requerida, la qual es
podrà presentar sempre abans de les 14.00 h del darrer dia estipulat pel següent
canal:

- Al Registre General de l'Ajuntament d'Inca.

En cas de no presentar la documentació requerida, l'aspirant quedarà exclòs.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La  resolució  de  la  convocatòria  amb  les  entitats  o  associacions  beneficiaris  i
l'import  de  la subvenció concedida, s'exposaran al tauler dels Casal de Joves
d'Inca i la pàgina WEB de l'Ajuntament d'Inca.

ACCÈS ALS MODELS I SOL·LICITUDS
El model de sol·licitud, les presents bases i tota la informació complementària es
podrà trobar al següents llocs:

1- Casal de Joves d'Inca
Av. de Lluc, 299

11



Telf. 971.50.71.23
dins l'horari d'atenció al públic.
 
2-  Al  web  municipal  a  l'apartat  de  l'Àrea  de  Joventut
http://incaciutat.com/administracio-municipal

Tota  la  informació  referent  a  les  següents  bases  es  farà  pública  de  forma
simultània al tauler del Casal de Joves d'Inca i a la pàgina web municipal.

Per  a  qualsevol  consulta  o  revisió  prèvia  de  les  sol·licituds  us  podeu  posar  en
contacte amb la funcionaria responsable de l'Àrea de Joventut  d'Inca. 

7. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Les  entitats  subvencionades  hauran  de  presentar  al  Registre  d'Entrada  de
l'Ajuntament  la següent documentació:

1. Document acreditatiu del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la
subvenció, amb la presentació d’una memòria. 
2. Relació de les despeses i ingressos per al seu finançament. Cal presentar la
documentació  justificada  de  les  despeses  realitzades,  a  través  de  factures  o
documents  de  valor  probatori  equivalent,  que  hauran  de  ser  originals  o  còpia
cotejada.
3. Relació de les activitats efectivament realitzades.

A més, estaran obligades a: 

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Ajuntament, com també a les
de control financer que corresponen a la Intervenció Municipal.

- Comunicar a l’Ajuntament la concessió d’altres subvencions per part d’altres
administracions públiques o entitats privades per a la mateixa finalitat.

- Assenyalar en tot tipus de publicitat que l’activitat compta amb la col·laboració
del Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Inca.

- Assumir totes les responsabilitats legals i  despeses de les activitats que es
realitzen.

     8. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

La justificació  es farà amb la  presentació  en el  Registre  General  d’Entrada de
l’Ajuntament de la documentació justificativa de les despeses realitzades, i es farà
mitjançant la presentació de la següent documentació:

- Factures,  rebuts  o  documents  justificatius  de  les  despeses  (originals  o
fotocòpies autenticades), els quals hauran de reunir els requisits legals exigits
pels reglaments de l’IVA i factures, com també els exigits de la finalitat de la
subvenció  mitjançant  la  realització  de  les  activitats  per  a  les  quals  va  ser
concedida.

- Relació detallada de les subvencions o ajuts obtinguts d’altres administracions
públiques o privades per a la mateixa finalitat.

- Declaració  responsable  del  beneficiari  que  acrediti  que les  factures  que  es
presenten com a justificants han estat aplicades a l’activitat subvencionada.

- Memòria  detallada  de  l’activitat  realitzada  de  conformitat  amb  el  projecte
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presentat  i  balanç  d’ingressos  i  de  despeses  realitzades  amb  motiu  de
l’activitat.

- Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l’activitat.

Vista  la  documentació  justificativa  presentada,  la  Intervenció  fiscalitzarà  el
compliment de la subvenció i en proposarà el pagament. 

En  tot  allò  no  previst  en  les  presents  bases,  s’aplicaran  les  d’execució  del
pressupost general de l’Ajuntament d’Inca corresponent a l’exercici 2014.”

Durant la primera intervenció del Sr. Devis entren a la sala el Sr. Felip Jerez i la
Sra. Barceló.

La Sra. Barceló demana poder realitzar una esmena en el punt 3 de les bases de
la  convocatòria  de  subvencions  per  a  les  activitats  de  temps  lliure  2014
organitzades  per  les  entitats  i  les  associacions  locals,  que  fa  referència  als
destinataris, afegint l’expressió sense ànim de lucre, el qual quedaria de la següent
manera:  “3. Destinataris: podran sol·licitar  aquestes subvencions les entitats o
associacions locals constituïdes sense ànim de lucre i així inscrites en el Registre
d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Inca, que contemplin en els seus Estatuts
la pràctica d’activitats de temps lliure per a nins i joves i que reuneixen els requisits
següents...”.

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  l’esmena  proposada  pel  grup
municipal d'Independents d’Inca i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a
favor  dels  grups  municipals  del  Partit  Popular  i  MÉS  per  Inca,  i  sis  (6)  vots
d’abstenció del grup municipal PSIB-PSOE.

Seguidament  es  passa  a  votar  la  Proposta  esmenada  i  n’esdevé  el  següent
resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal Partit Popular i deu (10) vots
d’abstenció  dels  grups  municipals  PSIB-PSOE,  Independents  d’Inca  i  Més  per
Inca. 

Atès el  resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per
aprovar les bases de la convocatòria de subvencions per a les activitats de temps
lliure 2014.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA SOBRE LA CONSTRUCCIÓ
D’UN NOU CENTRE EDUCATIU DE PRIMÀRIA A INCA

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

Els reunits consideren la Moció del grup de MÉS per Inca sobre la construcció d’un
nou centre educatiu de primària a Inca, de data 16 de setembre, la qual transcrita
textualment diu:
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“MOCIÓ  SOBRE  LA  CONSTRUCCIO  D'UN  NOU  CENTRE  EDUCATIU  DE
PRIMARIA A INCA

Antoni Rodríguez i Mir, com a portaveu del grup municipal MÉS per Inca presenta
per a la seva aprovació per part d'aquest plenari la següent:

MOCIÓ

És obligació dels diferents governs oferir als seus ciutadans una educació pública i
de qualitat. La ciutat d'Inca amb una població d'uns trenta mil habitants compta
actualment, tot i el gran esforç realitzat els últims anys en què s'ha duit a terme la
construcció del centre públic Miquel Duran i Saurina, amb nomes 3 centres públics
d'educació  primària.  Aquest  fet  deixa  en  evidència  la  diferencia  de  places
educatives a Inca entre l'ensenyament públic i l'ensenyament concertat, en favor
d'aquest segon.

Un  cop  finalitzat  el  procés  d'escolarització  durant  el  mes  de  juny,  per  al  curs
2014/2015, una trentena de persones varen quedar sense plaça al centre educatiu
públic que havia sol·licitat  en primera instància.  La solució va passar en aquell
moment  per  augmentar  ràtios,  la  matrícula  d'alguns  casos  a  centres  escolars
públics que no són d'Inca i a l'escolarització en centres concertats.

Durant el procés d'escolarització de setembre la situació s'ha agreujat ja que els
casos s'han gairebé multiplicat i l'única oferta possible ha estat la d'oferir places als
centres concertats.

Cal  però  tenir  present  que  les  condicions  econòmiques  exigides  per  aquests
centres  no poden ser  resoltes  en  alguns  casos,  i  també que alguns no volen
aquesta opció per motius ideològics o religiosos.

A mes a mes cal tenir present la problemàtica que com a edifici representa l'actual
centre públic de Llevant. És un centre petit que pateix greus mancances d'espai.
La seva situació no li permet créixer ja que una possible ampliació hauria de ser
damunt el pati. Cal tenir també en compte que el sistema d'escolarització ha portat
aquest centre a tenir una concentració desmesurada d'alumnat NESE I NEE el que
no permet desenvolupar la tasca d’aprenentatge i d'integració social de la millor
manera possible. 

Aquest centre construït l'any 1960 amb el pas del temps ha quedat obsolet pel que
fa a les seves infraestructures físiques. Manca d'espais i limitació de mobilitat així
com un edifici envellit.

La creació d'un nou centre escolar de primària és una demanda de la comunitat
educativa de la nostra ciutat que ha vist com els últims anys, tot i la creació d'un
nou centre escolar a Inca, aquest ha estat totalment insuficient per donar cabuda a
les necessitats escolars dels nostres ciutadans.

És evident que Inca necessita un nou centre públic que pugui garantir la qualitat
educativa i d'instal·lacions per als infants de la nostra ciutat. Un nou centre escolar
de dues línies que doni cabuda a l'actual comunitat educativa del centre públic de
Llevant i que es pugui ampliar de la línia existent a una segona línia educativa.
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Per  tot  això,  el  grup  municipal  de  MÉS per  Inca  proposa  al  ple  l'adopció  del
següents

ACORDS

1.- El Ple de l'ajuntament d'Inca sol·licita al Govern de les Illes Balears que habiliti
una partida econòmica que permeti  la construcció d'un nou centre educatiu de
primària a la nostra ciutat.

2.- El Ple de l'ajuntament d'Inca posarà a disposició del Govern Balear un solar
amb les condicions suficients per a la construcció d'un nou centre educatiu de
primària de dues línies a la nostra ciutat. “

Durant la intervenció del Sr. Rodríguez el Sr. Batle s’absenta de la sala i passa a
presidir-la el Sr. Felip Jerez.

La Sra. Payeras demana fer una esmena als acords de la Moció. Es tracta de girar
els punts, passaria a ser el punt 1 el 2 i viceversa, per la qual cosa els punts dels
acords de la Moció quedarien de la següent manera: “1. El Ple de l'Ajuntament
d'Inca posarà a disposició del Govern balear un solar amb les condicions suficients
per a la construcció d'un nou centre educatiu de primària de dues línies a la nostra
ciutat.” I el punt: “2.  El Ple de l'Ajuntament d'Inca sol·licita al Govern de les Illes
Balears que habiliti  una partida econòmica que permeti  la construcció d'un nou
centre educatiu de primària a la nostra ciutat.”

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  l’esmena  proposada  pel  grup
municipal del Partit Popular i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal de
MÉS per Inca sobre la construcció d’un nou centre educatiu de primària a Inca.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA NORMATIVA
REGULADORA DE LES BEQUES PELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

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 relativa a la
normativa reguladora de les beques per als estudiants universitaris, de data 19 de
setembre, la qual 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: Relativa
a la normativa reguladora de les beques pels estudiants universitaris.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Per  garantir  l'efectiva igualtat  d'oportunitats  en  l'educació post  obligatòria,  l'any
2005  les  beques  van  ser  reconegudes  com  un  dret  dels  estudiants  que  les
precisessin per les seves condicions socioeconòmiques. El nostre país ha estat un
exemple  en  l'avanç  l'educació  superior  i  avui  tenim els  índexs  més  alts  d'èxit
acadèmic, al voltant del 78 %. Una dada que si es compara amb les dades de
països de l'OCDE (70 %) i de la UE-21 (69 %) mostra el rendiment de l'alumnat
universitari espanyol. 

Malauradament el Govern del Partit Popular només s'ha dedicat en aquest temps a
posar traves als estudiants universitaris. Primer amb la pujada dels preus públics
de matrícula, més coneguts com taxes universitàries, i després amb una reforma
del sistema de beques que les elimina com a dret de tots els que les necessiten,
afectant greument la igualtat  d'oportunitats.  Les beques ja no són una garantia
d'igualtat en l'accés a l'educació, són un premi per a uns pocs. 

Més dificultats i menys recursos en els pressupostos quan les necessitats per a
famílies i estudiants són majors a causa de la crisi. El pressupost que el Ministeri
d'Educació destina a beques i ajudes a l'estudi ha caigut un 15,75 % en els dos
darrers cursos, la qual cosa ha suposat que almenys hi hagi un descens de 275
milions d'euros. El balanç del Govern del Partit Popular en matèria de beques i
ajuts és una reducció 40 % en el nombre d'ajudes i per tant la fallida del principi
d'igualtat d'oportunitats en l'educació. 

Però la situació és més greu tal com reflecteix l'informe 'Education at a Glance',
l'OCDE  classifica  Espanya  com  a  'sistemes  d'ajudes  als  estudiants  pocs
desenvolupats'. Al Govern del Partit Popular aquest fet no l'ha preocupat, en una
mostra de la seva falta d'interès en qualsevol mecanisme que afavoreixi la igualtat
real  en  l'accés als  drets  que reconeix  la  constitució  a tots  els  espanyols  i  les
espanyoles. 

Així, el Govern no fa cas de les recomanacions de l'OCDE, dels partits polítics, de
les organitzacions educatives i de l'alumnat universitari, a més d'incomplir la llei al
no convocar l'Observatori de Beques, un organisme creat per a l'estudi i la presa
de decisions compartides amb la comunitat educativa. El PP té el seu propi pla,
pujar  les  taxes,  reduir  i  limitar  les  beques  i  fomentar  els  préstecs  bancaris  a
universitaris.  En definitiva,  augmentar  substancialment  el  finançament  privat  de
l'educació  superior,  tal  com  ha  suggerit  públicament  la  Secretaria  General
d'Universitats. 

Els universitaris i les universitàries han demostrat la seva vàlua, el seu talent i el
seu esforç, malgrat un Govern que s'obstina a castigar els alumnes amb menys
recursos negant el gaudi ple d'un dret que la Constitució els reconeix. Les beques
han  de  garantir  a  qualsevol  estudiant  poder  desenvolupar  el  seu  talent,
independentment de la seva capacitat econòmica. 

La  política  universitària  del  PP condueix  inevitablement  a  una  disminució  del
nombre d'estudiants universitaris, l'agreujament de les dificultats econòmiques de
les universitats públiques i a la ruptura de l'equitat en l'accés a la Universitat, en
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definitiva, a la pèrdua d'oportunitats i del talent de molts dels nostres i les nostres
joves. 

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 normativa reguladora de les beques que planteja els següents acords:

1. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a modificar la normativa reguladora
de les beques per a recuperar íntegrament la seva naturalesa de dret i establir
criteris clars, objectius i ponderables en la seva concessió de tal manera que el
sol·licitant pugui conèixer per endavant els criteris pels quals se li  atorguen i la
quantia que percebrà si li és concedida. 

2. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a restituir els requisits acadèmics
vigents per al curs 2011-2012, fixant com a quanties base per a les components de
compensació i per mobilitat les d'aquest mateix curs. 

3. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a actualitzar els llindars de renda i
patrimoni segons la variació de l'IPC des de 2011. 

5. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a establir un període màxim de 3
mesos per a la resolució dels expedients de sol·licitud de beca. 

4. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a adoptar les mesures necessàries
per renunciar a exigir als reintegraments previstos a l'article 41.b) de la Resolució
del 13 d'agost del 2013 al dels estudiants que van complir tots els requisits exigits
per obtenir el seu beca en el moment de la seva concessió. 

6.  L’Ajuntament  d’Inca  insta  el  Govern  central  a  afegir  una  modalitat  de
convocatòria que inclogui el pagament de la matrícula als llicenciats i graduats en
situació d'atur que realitzin estudis de postgrau en universitats públiques per tal de
millorar la seva qualificació. 

7. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a convocar amb caràcter d'urgència
l'Observatori de Beques creat a través del Reial decret 1220/2010, d'1 d'octubre. 

8. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern Central a adoptar les mesures necessàries
per  reduir  l'import  dels  preus  de  les  matrícules  universitàries,  suprimint  les
restriccions  a  la  capacitat  de  la  Conferència  General  de  Política  Universitària
d'establir els límits dels preus públics de matrícula introduïdes pel Reial decret llei
14/2012,  de  20  d'abril,  de  mesures  urgents  de  racionalització  de  la  despesa
pública en l'àmbit educatiu.”

La Sra. María Payeras proposa una esmena a la Moció que consisteix, en primer
lloc, a eliminar l’exposició de motius. Seguidament i pel que fa referència al punt 1,
eliminar “per a recuperar íntegrament la seva naturalesa de dret i establir criteris
clars, objectius i ponderables en la seva concessió”. També proposa suprimir el
punt núm. 2 i el punt 4 de la Moció presentada i al punt núm. 7 llevar la frase “amb
caràcter  d’urgència”.  Amb aquestes  esmenes la  Moció  quedaria  de  la  següent
manera:

“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert
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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  que  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: Relativa
a la normativa reguladora de les beques pels estudiants universitaris.

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
normativa reguladora de les beques que planteja els següents acords:

1. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a modificar la normativa reguladora
de les beques de tal manera que el sol·licitant pugui conèixer per endavant els
criteris pels quals se li atorguen i la quantia que percebrà si li és concedida

2. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a actualitzar els llindars de renda i
patrimoni segons la variació de l'IPC des de 2011

3. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a establir un període màxim de 3
mesos per a la resolució dels expedients de sol·licitud de beca. 

4. L’Ajuntament  d’Inca  insta  el  Govern  central  a  afegir  una  modalitat  de
convocatòria que inclogui el pagament de la matrícula als llicenciats i graduats
en situació d'atur que realitzin estudis de postgrau en universitats públiques per
tal de millorar la seva qualificació. 

5. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a convocar l'Observatori de Beques
creat a través del Reial Decret 1220/2010, d'1 d'octubre.

6. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern central a adoptar les mesures necessàries
per  reduir  l'import  dels  preus  de  les  matrícules  universitàries,  suprimint  les
restriccions a la capacitat de la Conferència General de Política Universitària
d'establir els límits dels preus públics de matrícula introduïdes pel Reial decret
llei  14  /  2012,  de  20  d'abril,  de  mesures  urgents  de  racionalització  de  la
despesa pública en l'àmbit educatiu.”

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  l’esmena  proposada  pel  grup
municipal del Partit Popular i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del
PSIB-PSOE relativa a la normativa reguladora de les beques per als estudiants
universitaris.
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9. MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  DE  MODIFICACIÓ  DEL
PRESSUPOST PER AUGMENTAR LES PARTIDES DE SERVEIS SOCIALS I
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

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 de modificació
del  pressupost  per  augmentar  les  partides  de  Serveis  Socials  i  Formació  i
Ocupació, de data 19 de setembre, la qual 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:
PROPOSTA DE  MODIFICACIÓ  DEL  PRESSUPOST  PER  AUGMENTAR  LES
PARTIDES DE SERVEIS SOCIALS I FORMACIÓ I OCUPACIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La complicada situació econòmica que perdura des de fa uns anys a ocasionat
que les necessitats dels ciutadans més desprotegits hagin augmentat, en aquest
sentit es sobradament conegut el fort augment de la demanda d'aliments a entitats
com a Càritas, que té un menjador social ubicat a Inca, o a altres entitats com sa
Creu Roja.

Aquesta situació no se subscriu  només a la necessitats  alimentàries,  sinó que
també se veu ampliada a la resta de coses essencial per poder dur una vida digne
i té com a origen comú la manca de llocs de treballs. En aquest sentit des del grup
municipal  socialista  des  del  començament  d’aquesta  crisi  venim  reclamat
polítiques  socials  tant  per  ajudar  als  més  necessitats  com  per  afavorir  la
recuperació econòmica mitjançant projectes de formació i ocupació.

Demandes que no han estat recollides per part del grup de govern municipal qui
s'ha emparat fins ara en el  sostre de despesa imposat  pel  Govern central.  Un
sostre que ha suposat que durant els darrers dos anys l'Ajuntament d'Inca hagi
generat  un  superàvit  de  més  de  14  milions  d'euros  d'una  manera  totalment
desconcertant, donat les imperioses necessitats dels ciutadans.

Així mateix, les dades ens indiquen que l'any 2010 la partida de serveis socials del
pressupost ascendia a 1.603.754 euros, els anys següents, anys molts durs per a
les famílies,  aquesta partida mai  ha superat aquesta quantia,  tot  el  contrari  va
davallar, actualment la partida del pressupost del 2014 només arriba a 1.546.235
euros, un 4 % menys.

Recentment,  al  BOE núm.  46 de data  de 22 de febrer,  pel  que se  adoptaren
mesures urgents per reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014
per les turmentes de vent i mar a la façana atlàntica i la costa cantàbrica, se va
modificar  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  donant  la  possibilitat  als
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Ajuntament d'utilitzar part del superàvit generat durant els darrers dos anys.

Aleshores  actualment  el  Govern  central  autoritza  a  gastar  el  superàvit  en
determinades partides:

'161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.
425. Energía.
431. Comercio.
432. Ordenación y promoción turística.
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.
442. Infraestructuras del transporte.
452. Recursos hidráulicos.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.
491. Sociedad de la información.
492. Gestión del conocimiento.

La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas
siguientes:

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
155. Vías públicas.
171. Parques y jardines.
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
453. Carreteras.
454. Caminos vecinales.
933.  Gestión  de  patrimonio:  aplicadas  a  la  rehabilitación  y  reparación  de

infraestructuras e inmubles propiedad de la entidad local afectos al servicio publico'

De forma totalment injusta la partida de serveis socials o de formació i ocupació no
està prevista al llistat aprovat des de Madrid, emperò aquest fet no suposa que no
es  pugi  augmentar  la  partida  prevista  al  pressupost  del  2014  per  aquestes
actuacions.

Al pressupost del 2014 de l'Ajuntament d'Inca figuren partides assignades a grups
de  despeses  de  les  claus  enunciades.  Per  exemple  figuren  unes  partides  a
Enllumenament públic de 90.000 euros a la partida 21300 i  30.000 euros a la
partida de despesa 62300.

Un total de 120.000 euros que es podrien destinar, mitjançant una modificació de
crèdit, a Asistencia social i a projectes d'ocupació, tant necessitats i reclamats pels
ciutadans. Al mateix temps aquestes partides es poden dur a terme perfectament
amb el superàvit municipal, situació que no afectaria en res al programa polític de
l'equip de govern.

Atès que existeix la possibilitat d'incorporar una partida a les àrees esmentades,
donat que es ben evident que existeix una demanda social, des del grup municipal
socialista  ens veiem en l'obligació  moral  de  reclamar  una resposta  econòmica
dintre de les possibilitats legals del consistori per alleujar la greu situació de tantes
famílies que a dia de avui han vist com no obtenien cap resposta per part dels
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responsables municipals.
 

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 l'adopció de mesures per modificar el pressupost del 2014 per augmentar les
partides  de  serveis  socials  i  foment  de  l'ocupació,  que  planteja  els  següents
acords:

1.-  L'Ajuntament  d'Inca acorda  dur  a  terme una modificació  de  crèdit  del
pressupost del  2014 per transferir  les partides 21300 i  62300 d'Enllumenament
públic a les àrees de serveis socials i foment de l'ocupació. 

2.- L'Ajuntament d'Inca elaborarà un estudi de quines actuacions són més
urgents dintre de les àrees de serveis socials i foment de l'ocupació per invertir la
partida de 120.000 euros modificada.

3.- L'Ajuntament incorporarà dintre de les actuacions a desenvolupar amb el
superàvit municipal les corresponents a les partides 21300 i 62300 del pressupost
modificat.”

El Sr. Aguilar proposa realitzar una esmena en relació amb la quantitat de 120.000
euros. Explica que aquesta s’ha de deixar oberta, ja que en aquesta partida ja no
queda  dita  quantitat.  Comenta  que  pel  mes  d’octubre  o  novembre  duran  la
modificació de crèdit i que ja tendran del pressupost molt avançat i ja podran saber
el que queda i que, si hi ha necessitat, passaran recursos a Serveis Socials.

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  l’esmena  proposada  pel  grup
municipal Partit Popular i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del
PSIB-PSOE de modificació del pressupost per augmentar les partides de serveis
socials i formació i ocupació.

10.MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE PER A LA RETIRADA DEL
PROJECTE DE GESTIÓ I  CONTROL DE LA INCAPACITAT TEMPORAL I LA
NOVA LLEI DE MÚTUES

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 a la retirada
del projecte de gestió i control de la incapacitat temporal i la nova Llei de mútues,
de data 19 de setembre, la qual 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
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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 relativa a
la retirada del projecte de gestió i control de la Incapacitat temporal i de la nova
Llei de mútues.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Partit  Popular ha aprovat el  projecte de Llei,  pel  qual  s'anuncia la imminent
aprovació del Reial decret de gestió i control de la incapacitat temporal i de la nova
Llei  de  mútues.  En  aquest  Pla,  l'Executiu  de  Rajoy  afirma  que  les  noves
competències  de  les  mútues  en  matèria  d'incapacitat  temporal  per  malaltia
comuna suposaran un estalvi  per a la Seguretat Social  de 511 milions d'euros,
principalment per escurçament de les baixes. 

Es  tracta  d'una  qüestió  extraordinàriament  important,  perquè  afecta  a  tots  el
treballadors  assalariats  i  als  autònoms amb treball,  és a  dir  a  16,5  milions de
persones, segons les dades d'afiliació a la seguretat social, 8.583 treballadors a
Inca; suposant una volta més a la reducció dels drets laborals.

Amb  l'argument  de  racionalitzar  la  gestió  de  la  incapacitat  temporal  (IT),  les
mútues d'accidents del treball i malalties comunes, que passaran a anomenar-se
Mútues  de  la  Seguretat  Social,  tindran  permís  legal  per  involucrar-ne  en  els
processos de incapacitat temporal (I.T.) per contingències comuns des del primer
dia de baixa.

És a dir els usuaris i metges del sistema públic de salut som uns defraudadors i
l'única  solució  davant  d'això  és  la  privatització  d'un  nombre  creixent  de
competències, en aquest cas utilitzant les mútues. 

L'objectiu d'aquesta mesura és, a més d'acontentar Brussel·les, premiar també la
patronal, que no es cansa de parlar dels suposats elevats nivells d'absentisme i de
la necessitat que la Seguretat Social gasti menys en prestacions d'IT. En aquest
sentit,  disminuir  els  costos  de  la  Seguretat  Social  genera  els  arguments  per
després demanar la reducció de les cotitzacions socials que paguen les empreses
pels seus assalariats. 

Les aportacions a la Seguretat Social d'empresaris i treballadors són un dels pilars
del nostre Estat de Benestar. Amb elles es paguen les jubilacions, les prestacions
d'incapacitat  temporal,  incapacitat  permanent,  viduïtat  i  orfandat,  etc.  Si  les
cotitzacions  socials  baixen  nostre  estat  de  benestar  s'aprima.  L'Executiu  que
sembla assumir això com una cosa natural i inexorable, ja va retallar les pensions
de jubilació i  ara ataca les prestacions d'incapacitat  temporal,  que són les que
garanteixen la protecció de la salut i la possibilitat de recuperació dels treballadors
i treballadores impedits per el treball. 

Es tracta d'una privatització encoberta del Sistema Nacional de Salut: La nova Llei
de Mútues a més de reduir la durada de les baixes, també repercutirà en el nostre
model de sanitat pública. Mentre que l'assistència sanitària per accident de treball i
malaltia  professional  es  finança  mitjançant  les  cotitzacions  socials  per
contingències professionals, l'assistència sanitària per malaltia comuna es paga a
través  dels  impostos.  Això  ja  és  així  perquè  fins  fa  poc  s'entenia  aquesta
assistència  sanitària  com  a  dret  universal:  cadascú  aporta  segons  les  seves

22



possibilitats i rep segons les seves necessitats. 

Recentment es va aprovar el Reial decret llei 16/2012, pel qual es va excloure a
nombrosos col·lectius del sistema sanitari, deixant així de ser universal, i la Llei de
mútues pot ser l'instrument per al pas definitiu a un sistema dual de sanitat (amb
atenció  diferenciada  en  funció  si  s'està  assegurat  o  no),  pel  qual  es  trenqui
definitivament el principi d'igualtat en l'assistència sanitària. 

La fórmula és que les mútues podran avançar assistències, tractaments o proves,
als  treballadors  que  tinguin  assegurats  quan  aquests  es  trobin  de  baixa  per
malaltia comuna, en nom de la seva ràpida recuperació i de la disminució de la
despesa en prestacions d'IT.  El problema és que el que assumirà el  cost és el
Sistema Nacional de Salut, que pagarà a les Mútues per aquestes assistències per
les que fins ara no rebien més benefici que l'escurçament de les baixes. És a dir
amb els diners dels impostos de tots, els que siguin treballadors en actiu tindran
una assistència sanitària amb menys esperes i més mitjans que aturats, jubilats,
estudiants  etc.  la  ràpida  recuperació  d'aquests  sembla  no interessar  al  govern
d'igual manera.

L'avantprojecte ha suscitat una ampla unanimitat d'opinions en contra, així s'han
expressat les principals centrals sindicals, tant de treballadors en general, com de
professionals  mèdics,  el  CES  ha  compartit  la  conveniència  de  actualitzar  i
harmonitzar la normativa de les mútues encara que lamenta que no hi hagi hagut
una consulta i negociació amb els interlocutors socials. També la Gazeta Médica
rebutja el procediment previst perquè les mútues puguin reconèixer en la pràctica
altes mèdiques en el casos d'IT comuna, així mateix s'ha rebutjat que el govern
pretengui  suprimir  tota  activitat  de  les  mútues  en  matèria  de  prevenció.
Especialment  greu  resulta,  segons el  parer  del  CES,  que  el  Govern  pretengui
obligar  les  Mútues  a  vendre  o  tancar  les  societats  de  prevenció,  de  forma
precipitada, abans que finalitzi 2014 sense tenir en compte l'efecte que això tindria
sobre  els  milers  de  treballadors  de aquestes  empreses i  sobre  els  serveis  de
prevenció que presten.

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 del  projecte de Gestió  i  Control  de la  Incapacitat
Temporal i de la nova Llei de Mútues que planteja els següents acords:

1.-L'Ajuntament d'Inca reclama al Govern d'Espanya la retirada del projecte
de la nova normativa de Gestió i Control de la Incapacitat Temporal i de la nova
Llei de Mútues.

2.- L'Ajuntament d'Inca demana al Govern d'Espanya la negociació amb tots
els interlocutors social.

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

La Sra. Fernández fa una esmena als acords de la Moció. Es tracta de suprimir els
punts 1 i 2 per unificar-los amb un sol punt, quedaria de la següent manera: “1.
L’Ajuntament d’Inca demana al Govern d’Espanya que no es dugui a aprovació el
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Reial decret que modificarà el Text refús de la Llei general de la seguretat social en
tant que no s’aprovi un text consensuat i negociat amb les totes les forces socials.”

El  Sr.  Aguilar  proposa  eliminar  de  la  Moció  l’exposició  de  motius,  ja  que  la
considera un poc política.  Per tant,  la Moció esmenada pel  grup PSIB-PSOE i
Partit Popular quedaria de la següent manera:

“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 relativa a 
la Retirada del projecte de gestió i control de la Incapacitat Temporal i de la nova
Llei de mútues.

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 del projecte de Gestió i Control de la Incapacitat Temporal i
de la nova Llei de mútues que planteja els següents acords:

1.- L’Ajuntament d’Inca demana al Govern d’Espanya que no es dugui a
aprovació el  Reial  Decret  que modificarà el  text  refús de la Llei  General  de la
Seguretat Social en tant no s’aprovi un text consensuat i negociat amb les totes les
forces socials

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

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  l’esmena  proposada  pel  grup
municipal PSIB-PSOE i Partit  Popular i  n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(20).

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del
PSIB-PSOE per  a  la  retirada del  projecte  de gestió  i  control  de  la  incapacitat
temporal i la nova Llei de mútues.

11.MOCIONS URGENTS

A. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER A LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LES INSTAL·LACIONS I ELS USOS A
LES VIES I ESPAIS PÚBLICS

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent
resultat : unanimitat (20).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal de MÉS PER INCA sobre la
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modificació de l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i
espais públics, de data 25 de setembre de 2014, la qual transcrita textualment diu:

“Modificació de l'Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i
espais públics

MOCIÓ

En sessió ordinària de dia 29 d'agost de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la
modificació de l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i
espais públics, que introduí, entre altres qüestions, a l’article 67 bis, que l’horari  de
les terrasses, degudament autoritzades dels establiments d’hoteleria, serà com a
màxim fins a les 00 hores del vespre. 

En sessió ordinària de dia 27 de juliol de 2012, el Ple de l'Ajuntament va aprovar
una nova modificació de l'esmentada Ordenança per tal d'allargar l’horari de les
terrasses durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre fins a les 1.30 hores de
la matinada, sense perjudici d’intervenir en aquells casos en què es produeixi un
excés de renous incomplint la normativa corresponent en aquesta matèria.

Tanmateix, actualment, l'Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les
vies i espais públics no contempla aquelles jornades de celebració en les quals,
tradicionalment i amb caràcter excepcional, s'ha ocupat la via pública més enllà de
les 1.30 hores de la matinada. 

Per tot això, el Ple adopta el següents acords:

ACORDS

Primer. Aprovar  inicialment  la  modificació  l’Ordenança  municipal  sobre  les
instal·lacions i els usos a les vies i espais públics, en el següent sentit:

- Modificació de l’article 67 bis afegint la següent disposició cinquena:

5. Amb caràcter excepcional, durant quatre dies a l'any, l'horari d'obertura de les
terrasses  degudament  autoritzades  dels  establiments  d'hoteleria  serà  com  a
màxim fins a les 05 hores de la matinada. Els dies amb caràcter excepcional seran
el dia de la revetla del Dijous Bo, el dia de la revetla de Nadal i  dos dies que
s'establiran anualment, a proposta de les associacions de restauració i escoltat el
parer de les associacions de veïns del municipi. 

En aquest dies amb caràcter excepcional es podran autoritzar la instal·lació de
carpes i barres no permanents, que hauran de ser retirades abans de les 06 hores.

Segon. Sotmetre  a  informació  pública  pel  termini  de  30  dies la  proposta  de
modificació de l'Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i
espais públics mitjançant anunci que es publicarà en el BOIB, durant el qual es podrà
examinar  l'expedient  a la Secretaria  General  (Àrea d'Urbanisme i  Medi  Ambient)
d'aquest  Ajuntament i  formular  al·legacions.  En el  cas que no es presentàs cap
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reclamació  o  suggeriment,  s'entendrà  aprovada  definitivament  la  proposta  de
modificació de l’Ordenança municipal.”

Es fa un recés per parlar d’aquest tema

El Sr. Caballero explica que durant el recés tots els grups han acordat que aquesta
moció sigui substituïda per una declaració institucional de tots els grups amb els
següents punts:

1.  Consultats  els  serveis  jurídics  municipals,  l’Ajuntament  d’Inca  declara  que
d’acord amb la normativa vigent es pot autoritzar la celebració de la revetlla del
Dijous Bo.

2.  L’Ajuntament  d’Inca  es  compromet  a  refondre  les  distintes  ordenances
aplicables en aquest punt.

El Sr. Caballero demana al Sr. Secretari si vol aclarir el tema jurídic.

El president dóna la paraula al Sr. Secretari.

Intervé el Sr. Secretari. Explica que consideren que tant la Llei d’activitats actuals
com  la  Llei  de  renou  estatal  i  l’Ordenança  municipal  de  renous  permeten
excepcionalment exceptuar el compliment dels nivells acústics i els nivells d’horari
en determinades dates, i  que per tant això és possible a través d’un decret de
Batllia o un acord de Junta de Govern. Això no vol dir si hi ha aquesta possibilitat
d’autorització que no s’hagi de complir  la normativa en tant a allò que no està
exceptuat. Exposa que aquí només parlen d’exceptuar allò que són nivells acústics
i horaris, i que tota la resta s’ha de complir, la qual cosa significa que per poder fer
aquestes  instal·lacions  és  necessari  complir  la  Llei  d’activitats,  atès  que  són
activitats no permanents, fet que implica la tramitació i l’aportació d’una sèrie de
documentació  per  part  dels  establiments  i,  una  vegada  aportat,  és  quan
l’Ajuntament podrà donar llicència per a les referides barres exteriors, etc. Però, a
part d’això, entenen que amb la normativa actualment en vigor i aplicable es pot
autoritzar.

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  l’esmena  proposada  pel  grup
municipal de MÉS per Inca i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal de
MÉS per Inca per a la modificació de l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions
i els usos a les vies i espais públics.
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B. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓ
DEL DECRET TIL I EL CESSAMENT DE LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ

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).

El Sr. Ramis comenta que vol retirar el segon punt de la Moció, relacionat amb el
cessament immediat de la consellera d’Educació Joana Maria Camps.

El Sr. Garcia i el Sr. Rodríguez proposen fer una esmena consistent a suprimir la
paraula revocar del punt 1 de l’acord de la Moció.

El Sr. Ramis accepta l’esmena proposada pel Sr. García i el Sr. Rodríguez; així, el
punt 1 redactat de la següent manera: “1. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de
les Illes Balears a obrir un diàleg sincer amb els diferents sectors de la comunitat
educativa i posar en pràctica totes les mesures necessàries per tal de reconduir tot
el caos que s’ha creat al sector de l’Educació.”

Finalitzades les intervencions, se sotmeten a votació les esmenes proposades pels
grups  d'Independents  per  Inca,  PSIB-PSOE  i  MÉS  per  Inca  consistents  en
l’eliminació del punt 2 i la modificació del punt 1, i n’esdevé el següent resultat: deu
(10) vots en contra del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots a favor dels
grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Independents d’Inca.

Vist  que s’ha produït  un empat,  el  Sr. Secretari  sotmet novament a votació les
esmenes  i  n’esdevé  el  següent  resultat:  deu  (10)  vots  a  favor  dels  grups
municipals  d'Independents d’Inca,  PSIB-PSOE i  MÉS per  Inca,  i  deu (10)  vots
d’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Atès  el  resultat  d’aquesta  segona votació  es  declaren aprovades les  esmenes
proposades.

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

Vist que s’ha produït un empat, el Sr. Secretari sotmet novament a votació la Moció
esmenada, en la qual haurà de decidir el vot de qualitat de Batle-President en el
cas de que persisteixi l’empat, i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a favor
dels grups municipals Independents d’Inca, PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i deu (10)
vots en contra del grup municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació i vist que el Batle ha votat en contra de la moció, es
declara  rebutjada  la  Moció  del  grup  municipal  del  PSIB-PSOE  relativa  a  la
revocació del decret Til i el cessament de la consellera d’Educació.
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12.PRECS I PREGUNTES

A. GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE

El Sr. Ramis formula els següents:

1. Al registre d’entrada 9.296 la Conselleria de Família i Serveis Socials va informar
que els corresponen 25.000 € del Fons Estatal d’Ajuda a la Pobresa Infantil per a
les famílies amb menors. Dia 15 de setembre finalitzava el termini per inscriure’s a
aquestes ajudes. Volen saber quines iniciatives i quines propostes ha presentat la
corporació per reclamar els 25.000 €.

La Sra. Horrach respon que aquesta subvenció és una pretensió molt important,
que s’adhereixen a totes les subvencions, i vol agrair que aquest govern fa molt
d’esforços per repartir cada dia i cada vegada més diners als ajuntaments.

El Sr. Ramis contesta que ells demanen quins projectes i quines iniciatives tenen.

La Sra. Horrach explica que s’estudiaran els projectes i que tot serà en benefici
dels infants. Diu al Sr. Ramis que li ho farà arribar per escrit.

2. Dia  30  de  setembre  finalitzava  el  termini  per  sol·licitar  les  subvencions  de  la
convocatòria extraordinària del programa de desenvolupament local de Mallorca,
ajudes LEADER, per un import addicional d’1.063.000 euros. Eren unes ajudes
tant per a particulars com per a administracions locals. A les dites ajudes, ni els
particulars ni  aquesta Administració local s’hi  han pogut acollir  perquè, si  bé hi
havia aquesta dotació econòmica que ve d’Europa, la realitat és que Inca no està
dins  el  programa  de  LEADER.  Per  tant,  no  han  pogut  sol·licitar  les  ajudes.
Comenta que en aquesta corporació es va aprovar una moció, volen saber l’estat
de negociació quant a la incorporació d’Inca a la zona LEADER.

La Sra. Tarragó explica que arran d’aquesta moció, que es va presentar i aprovar,
varen redactar un informe que es va remetre en el seu moment per sol·licitar la
inclusió  de  part  del  territori  d’Inca,  precisament  el  que  envolti  que  no  és
estrictament urbà, i que encara no han obtingut resposta.

El  Sr.  Ramis prega que faci  una gestió  per tenir  aquesta resposta,  perquè les
seves informacions és que estan aturades.

3. Dia 19 de setembre varen veure amb sorpresa una reclamació del  Tribunal de
Comptes, en la qual es queixava que des del dia 16 de maig s’està reclamant una
documentació  sense  que  aquesta  corporació  l’hagi  contestat,  malgrat
requeriments, fins i tot per via telefònica. En aquest sentit explica que encara els
va estranyar més,que l’escrit advertia que, si no es contestava, el batle s’havia de
presentar davant el Tribunal de Comptes per donar diferents explicacions que des
del Tribunal li feien.

Des  del  grup  socialista  allò  que  volen  saber  és  el  contingut  d’aquesta
documentació que es reclamava i els motius per què no s’ha remès, a pesar que
hagin passat quatre mesos. Assenyala que, si el batle hi va anar, no ho saben.

Intervé el Sr. Moreno, que fa els següents:
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4. El Sr. Moreno comenta que han rebut moltes queixes en relació que hi ha una
proliferació de rates a diferents zones de la ciutat. Assenyala que al darrer Ple ja
ho varen denunciar, volen saber quines han estat les seves actuacions des del
passat dia 5 de setembre.

El  Sr.  Jerez explica que l’empresa que s'hi  dedica  els  ha comentat  que s’han
extremat els tractaments i  que ara mateix estan duent  a  terme una campanya
intensiva, però que els diuen que com que l’estiu ha estat molt sec la veritat és que
ha estat més disparat que altres anys en qüestió d’aquests animals i estan fent
una campanya. Comenta que els pot informar de les zones on s’ha actuat quan
acabi aquest mes, que han actuat de manera extremadament extraordinària tot el
mes de setembre. Reitera que pel  temps tan sec que ha fet  aquest  estiu han
proliferat més que altres anys.

5. Pel que fa relació al sistema d’aire condicionat de les aules del CEIP Miquel Duran
i Saurina, volen saber 20 dies després de la seva demanda si aquest sistema ja
funciona correctament.

El Sr. Jerez respon que tenen coneixement que sí, que dimarts passat varen tenir
la possibilitat, tant la regidora d’Educació com el batle, de visitar el col·legi, també
va acudir a la reunió la presidenta de l’APIMA i la mare de la nina que té aquests
problemes.  Explica que afortunadament l’IBISEC va entendre la necessitat  que
tenien i ho va fixar com a prioritat. A part d’un aparell que s’ha tornat a descarregar,
els varen informar que tots els altres estan a punt i que funciona el sistema d’aire
condicionat.

6. Sobre la nova web del Teatre Principal, vol que li expliquin un poc el seu concepte i
objectius. Així mateix, volen saber quin departament du el seu manteniment i dia a
dia, saber qui ha pagat aquesta web, i si els poden passar una còpia de l’expedient
de contractació. 

Comenta que a un dels seus apartats, on diu arxiu de premsa, a un retall posa que
l’oposició condiciona el pressupost de la Fundació del Teatre Principal. Es lamenta
que això surti a un arxiu de premsa de la plana web del Teatre Principal. Volen
saber  si  és així  i  si  l’oposició  ha condicionat  el  pressupost  de la  Fundació del
Teatre Principal, ja que ells que en formen part no en tenen constància.

El Sr. Devis respon que ho han de mirar i que ja li ho facilitarà.

El Sr. Moreno demana que facin un repàs, tal com els varen dir al Ple passat, de la
plana web incaturística, hi havia molt de comerços que encara estan donats d’alta i
ja no hi estan.

El Sr. Devis demana si es refereix a la web incaturística o a la web municipal.

El Sr. Moreno contesta que es troba a la pàgina web del Teatre Principal.

El Sr. Jerez comenta que no sap què ha succeït, que no dubta d’allò que el Sr.
Moreno diu. Explica que des del grup Partit Popular se sol·licitarà que es revisi i
demana disculpes  perquè  creu  que  els  quatre  grups  estan  a  favor  del  Teatre
Principal i  estan empenyent perquè sigui una realitat al més aviat possible; per
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tant, no entendria que hi hagués aquesta informació a la pàgina web.

7. En relació  amb l’assumpte  de  la  plaça  de  Mallorca,  el  Sr.  Moreno demana si
consideren que han actuat correctament.

El Sr. Jerez respon que era un tema complex i que, evidentment, les decisions que
s’han  pres  han  estat  decisions  polítiques,  però  sempre  aconsellats  pel  servei
jurídic  municipal.  Entenien  que  era  la  solució.  Argumenta  que  han  intentat
negociar, que ja han parlat diverses vegades de les mancances i necessitats que
tenia aquesta plaça amb la concessionària i no han arribat a un acord. Per tal
motiu no els ha quedat més remei. Considera que l’objectiu de tots és que aquesta
plaça, d’una vegada per totes, estigui en condiciones per gaudir-ne, i en aquest
moment no hi estava. Per tant, creuen que era la millor solució i esperen que sigui
la definitiva quant a tenir-la rehabilitada i arreglada al més aviat possible.

El Sr. Moreno explica que li deia en passat si havien actuat correctament i ara li fa
la pregunta en present, si pensen que estan actuant correctament amb la plaça de
Mallorca.

El Sr. Jerez respon que podria contestar pràcticament igual a les dues. Comenta
que han anat de la mà d’allò que els diuen el serveis jurídics. Va emplaçar els
tècnics  urbanístics  municipals  que  fessin  un  nou  projecte  per  saber  si  al  final
entren  a  la  plaça  Mallorca  com  a  depositaris,  com  a  propietat,  per  tal  de
rehabilitar-la al més aviat possible i poder aclarir quin model de plaça volen en el
futur. Exposa que, sincerament, no sap si han actuat bé o malament, però allò que
vol aclarir és que han actuat amb la millor intenció.

8. Volen saber què han fet sobre la greu problemàtica que estan causant a una part
de la Gran Via els arbres, provocada per la manca de manteniment d’aquests, i
que provoquen un tipus d’insecte que afecta directament les persones. Comenta
que ja ho varen denunciar al passat Ple, que ho varen veure a través dels mitjans
de comunicació fa uns pocs dies i que no s’havia fet res. Reitera que volen saber
si havien actuat al respecte.

El  Sr.  Jerez argumenta que al  passat Ple no va poder contestar perquè, entre
altres coses, l’encarregat de jardineria estava de vacances. Explica que allò que
els han informat és que no consideren que tengui un mal estat, però li comenten
que aquest estiu han tengut un fong que ha afectat la majoria d’arbres. Comenta
que, si podassin en aquest moment, el fong aniria a més i, així doncs, esperen que
amb les pluges que vendran, amb les que hi ha hagut aquests dies i amb les que
puguin venir que el fonc minvi i podar quan pertoqui, perquè, si no es fa d'aquesta
manera, es podria veure perjudicada tota la Gran Via de Colom.

El Sr. Moreno demana que almanco a la gent que ha fet un registre d’entrada se li
pugui contestar sobre aquest tema.

9. Per altra banda, es fan ressò de les queixes dels veïns del carrer del Barco, que
denuncien que els arbres d’aquesta zona tenen mosca blanca. Volen saber quines
actuacions s’hi han duit a terme. 

El Sr. Jerez comenta que es va es va detectar fa aproximadament tres setmanes,
diuen que no és exactament mosca blanca, que és com una cotxinilla, i estava
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previst que dilluns passat es començàs a esquitar; però, com que dilluns i dimarts
d’aquesta setmana hi ha hagut pluges, doncs ho han posposat per a la propera
setmana.

10.Sobre la piscina coberta, volen saber si el Partit Popular manté el termini de dia 1
d’octubre.

La Sra. Coll respon que sí.

El Sr. Moreno vol recordar que dia 5 de setembre va dir que obririen dia 15 de
setembre. Demana si  mantenen dia 1 d’octubre. Comenta que, vist que aquest
dimecres no hi va haver reunió ordinària de l’IMAF, els sol·liciten una relació de
totes les empreses contractades per resoldre els diferents problemes que hi ha
hagut a la piscina coberta.

La Sra. Coll respon que se l'hi donarà a la propera reunió, que si no hi ha res de
nou feien comptes que fos aquesta setmana. Informa que hi ha hagut problemes
per preparar unes coses i que serà aquesta setmana que ve.

Sobre  les  jornades  de  portes  obertes  enunciades  al  Facebook  institucional
d’aquest  ajuntament,  el  Sr.  Moreno  diu  que  volen  saber  per  què  hi  va  haver
problemes,  uns  ciutadans  que  varen  anar  a  les  instal·lacions  no  varen  poder
visitar-les totes.

La Sra. Coll explica que això va passar amb un ciutadà i que realment no hi va
haver problemes. Va venir evidentment a portes obertes, però acompanyat d'algú
que estava a les piscines, era una manera que no s'interrompés les persones que
estaven treballant.  Allò únic que se li  va dir a aquella persona concretament –
perquè, a més, és una– era que a dalt es podia pujar, però que estava exactament
igual perquè la banda de dalt s’ha arreglat aquesta setmana, perquè prioritzaven
tot el tema d’aigua. Informa que se li varen mostrar els vestuaris, i varen veure la
piscina des de darrere dels vidres dels vestuaris, és tot allò que va passar. Explica
que hi va haver portes obertes, però que ha d'entendre que no hi pot entrar perquè
s’està fent net, hi ha productes i s’ha d’anar acompanyat d'algú de les piscines.
Conclou que es varen mostrar les zones que es podien mostrar i aquelles zones
on no hi havia perill, per això s’anava acompanyat d'algú.

El Sr. Moreno comenta que eren unes portes obertes guiades.

La Sra. Coll respon que portes obertes guiades, millor que portes tancades.

El Sr. Moreno manifesta que evidentment que sí, i també millor si s’hagués obert
dia  15  de setembre com ella  va dir  en  el  Ple,  i  millor  si  haguessin avisat  els
funcionaris que estaven allà, la gent que estava treballant a la piscina, que feien
aquestes portes obertes, perquè ningú ho sabia. Comenta que al Facebook sí,
però que quan es fan portes obertes s’ha d’avisar la gent d’allà.

11.Volen saber sobre el  procés de selecció  de personal  de les piscines obertes i
consergeries de diferents instal·lacions municipals. 

La Sra. Coll contesta que va guanyar una empresa i que aquesta és la que realitza
dita selecció. Manifesta que aquí no hi entren, com no ho han fet mai a un procés

31



de selecció.

12.Pel que fa a l’empresa guanyadora del concurs, volen saber per què es va publicar
al Facebook institucional d’aquest ajuntament abans d’hora el nom de l’empresa
guanyadora  del  concurs  de  personal  de  les  piscines  i  monitors  de  l’IMAF.
Manifesta que quan diu abans d’hora vol dir abans de la ratificació de l’aprovació
de la Mesa de Contractació.

La Sra. Coll explica que hi havia moltíssima gent que precisament pel Facebook
de l’Ajuntament els demanaven informació per poder tirar currículums. Comenta
que és vera que tal vegada es varen avançar un poc, es varen obrir els sobres, va
sortir  que aquella era l’empresa i  per fer més es va publicar,  perquè tothom hi
pogués accedir. Aclareix que es va fer tot d’una que es varen obrir els sobres, que
no es va fer abans d’obrir-los.

El Sr. Moreno argumenta que es varen obrir els sobres i que al cap de mitja hora ja
estava penjat en el Facebook.

El Sr. Jerez es dirigeix al Sr. Moreno, li demana que entengui que la Sra. Coll li ha
explicat que es va fer així perquè hi havia molta demanda de gent que volia saber
quina empresa era. Evidentment després d’obrir els sobres, mitja hora després, es
publicà. El Sr. Jerez manifesta que tampoc han de cercar quatre cames al moix.

El  Sr.  Moreno  demana  com  així  aquest  anunci  tan  ràpid  i  que  resoldria  una
demanda de la societat inquera, és a dir, saber qui era l’empresa que guanyava els
dos concursos de personal de l’IMAF, ha desaparegut del Facebook institucional. 

La Sra. Coll comenta que se n’ha informat i que li diuen que no ha desaparegut del
Facebook. Comenta que, si van a la pestanyeta de “El més destacable”, surt tota
la llista i que aquest en concret surt a dia 11. Explica que és el que li han dit, que
en el mòbil no ho ha pogut mirar i que, si no és així, ja mirarà què ha passat, però
que en principi li han confirmat que sí que surt, que segueix estant penjat i que no
s’han llevat.

B. GRUP MUNICIPAL D'INDEPENDENTS D’INCA

El Sr. García formula els següents.

1. Explica que en relació amb les preguntes anteriors havia de menester que hi fos el
batle, perquè ell és qui li demana al Sr. Jerez i aquest és qui contesta que dilluns
que ve.

El Sr. García continua dient que no és possible obrir aquest debat perquè el batle
no hi és, per tant voldria recordar les preguntes anteriors que continuen sense
contestar.

El Sr. Jerez li demana que les hi recordi.

El Sr. García respon que en dirà d’altres, perquè no se’n recorda de totes.

El Sr. Jerez comenta que dilluns passat les va demanar i no les duia.
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El Sr. García argumenta que en du alguna, com per exemple les factures antigues
de SOREA; demana com estan. 

Unes  respostes  molt  senzilles  de  contestar  com  el  Plec  de  condicions  de  la
recollida de fems; diu que a rústic pot arribar-hi a haver 300 contenidors i li  va
contestar que només n'hi havia 103. Manifesta que només vol que se li contesti per
què n’hi ha 103 si pot arribar a haver-n’hi 300.

Una altra pregunta que feien –amb la intenció de no polemitzar- era l’estalvi que
realment  ha produït  la Central  de Compres,  però ha baixat  el  to amb aquesta
pregunta.

El Sr. García argumenta que hi ha més preguntes, però que no les recorda en
aquest moment.

El Sr. Jerez explica que aquestes tres preguntes es compromet a contestar-les-hi
dilluns.

El Sr. García demana si es refereix a aquets dilluns, a dia 29 de setembre.

El Sr. Jerez respon que dilluns, quan venguin de la visita del teatre.

El Sr. Garcia, conclou assenyalant la data de dia 29 de setembre.

2. En relació amb la ronda, el seu grup d'Independents té la noció que a un moment
determinat es va arribar a un acord de tots els grups –amb certs matisos– que allò
prioritari era el tram carretera d’Alcúdia, carretera de Selva. Amb les al·legacions
que han estudiat i la postura que ha mantingut la majoria municipal, pareix esser
que d’allò pactat no s'ha fet res de res. Comenta que els agradaria els donassin
alguna explicació en aquest sentit,  ja que estan absolutament desconnectats o
descontrolats quant a la ronda. No saben on són en aquest moment, més que res
perquè no varen anar al  dinar del Blanquer i  no varen poder parlar amb el Sr.
Gelabert.

El Sr. Jerez argumenta que el tema de la ronda el du personalment el batle i que,
si  dilluns  que ve el  batle  no té  complicada l’agenda i  pot  pujar  a  la  Comissió
d’Urbanisme, els podrà explicar la situació.

3. El  Sr.  García diu que havien de formular unes preguntes respecte a la piscina
coberta,  però  que  després  de  l’exhaustiva  intervenció  del  Sr.  Moreno  només
queden dues coses per demanar. 

4. Argumenta que varen llegir a la premsa que la majoria municipal renunciava a
sol·licitar  una  indemnització.  Declara  que  els  agradaria  que  li  explicassin  que
significa renunciar i a quina indemnització es renunciava.

El Sr. Jerez respon que allò que sí que li pot dir és que li consta que l’aparellador
d’Urbanisme està col·laborant  amb els  tècnics d’Esports  per  enumerar  i  fer  un
informe de l’estat  en què va quedar la instal·lació, i  per poder demanar el  que
s’hagi de demanar a l’anterior concessionari.
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El  Sr.  García  llegeix:  “El  consistori  renuncia  a  demanar  indemnització  a  la
concessionària de la piscina municipal.”

El Sr. Jerez explica que ell diu el que li consta.

El Sr. García demana explicacions amb més detall.

5. Una altra preocupació que tenen és que saben que hi ha interès de grups per anar
a nedar a la piscina, i la determinació del preu resulta que té un tràmit, no està
estipulat directament, sinó que s’ha d’avaluar amb una sèrie de requisits. Explica
que han fet consulta per algun grup i que per a grups no hi ha preus. Aleshores
s’hauria de matisar que hi ha preus, però el que passa és que s’ha d’acordar a
través del Consell de l’IMAF.

La Sra. Coll respon que s’ha parlat amb grups, amb AMIPA, que la setmana que ve
els ho presentaran tot, que més o manco estan bastant tancats i que s’aprovarà si
no hi ha res de nou.

6. Pel que fa a unes teles o plàstics verds que hi havia a la plaça del Bestiar, no sap
si  fer  una pregunta  o  fer  una espècie  de  felicitació,  ja  que s’han retirat.  Però
manifesta que els agradaria que els explicassin d’una forma clara, perquè així es
poguessin entendre,  el  procés mental  o el  procés d’intervenció que han seguit
perquè després de quatre anys, de la nit al matí, es retiràs això. Demana quina ha
estat la motivació que els ha duit a actuar després de tant de temps.

El Sr. Jerez comenta que, primer de tot, escoltar-lo a ell moltes vegades.

El Sr. García demana quantes vegades és necessari haver d’escoltar-lo.

El Sr. Jerez diu que el Sr. García demana moltes vegades les coses i que després
acaba de fer recalcament, i és quan s'hi fixen. Comenta que, fora bromes, s’havia
intentat posar coses a sobre, s’havia tirat conxa d’arbre, i al final s’ha decidit retirar
perquè faran unes actuacions els propers mesos i el primer que s’havia de fer era
retirar aquesta reixeta, perquè l’estat que oferia era deplorable.

El  Sr.  García  argumenta  que,  si  ha  estat  gràcies  a  la  seva  intervenció,  se'n
feliciten, però considera que, si han d’estar cada vegada quatre anys perquè facin
alguna cosa, són molts d’anys.

El Sr. Jerez comenta que es queda amb allò primer que ha dit el Sr. García, que
era una felicitació, i li demana que ara no ho espenyi.

El Sr. García conclou dient que és una felicitació.

7. Pel que fa al tema dels embornals, el varen comentar en el darrer Ple i els varen
contestar molt correctament que s’havien repassat un 70 %. Arran d’això, han vist
en el Facebook molts d’embornals que presenten estats curiosos, molt curiosos.
Demana què ha passat  amb el  30 % que quedava per repassar,  saber si  han
continuat  aquest  repàs  d’embornals  i,  sobretot,  si  l’empresa  concessionària
obligada a revisar-los compleix allò que diu la concessió.

El Sr. Jerez manifesta que no sap si el Sr. García ha vist més que ell. Comenta
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que ell personalment ha vist un embornal que frega entre embornal i zona verda.
Explica que evidentment els va preocupar quan ho varen veure. Informa que se’ls
va dir que aquella zona s’havia fet, hi devia haver algun cotxe a damunt en aquell
moment. Es dirigeix al Sr. García, li diu que, després que ha plogut tres dies amb
una  mica  de  força,  no  gaire,  no  han  tengut  problemes.  Això  vol  dir  que  els
embornals de la seva ciutat, dels quals en aquest moment no li pot dir el tant per
cent perquè ho ha de demanar –la persona que du això avui dematí no hi era–
després d’aquests dies de pluges de la tardor estan contents perquè han absorbit
l’aigua.

El Sr. García diu que molt breument vol felicitar el Sr. Caballero pel seguiment que
té  el  seu  Facebook  quant  a  embornals  en  zona  verda.  Comenta  que  poden
seguir-ne altres, per exemple al carrer So na Monda, que un veïnat els va convidar
a veure i que fa més d’un any que està en aquell estat; si ell l’ha de buidar i dur tot
allò que hi ha davant l’Ajuntament, es notarà. Argumenta que, o justament el 30 %
és molt elevat, o són moltes zones verdes per arreglar. Si a la plaça d'Orient hi ha
quatre cantons, indica que tres estan taponats. Així, afirma que aquest 30 % és
molt  relatiu.  Prega  que  abans  que  plogui  de  veres  acceleri  la  revisió  dels
embornals.

10. El  Diario de Mallorca  va publicar, com fan habitualment, gràfics on deia que la
contribució a Inca havia pujat, si no ho va llegir malament, un 53 %. Demanen si
han fet algun desmentiment, si ho donen per bo, si no val la pena desmentir, si no
ho han vist, o si és que ell ho ha llegit malament. 

El Sr. Jerez comenta que entenen que devia ser un error de transcripció.

El Sr. Aguilar intervé per dir que ell ha llegit l’altra part, és a dir, que no eren dels
més cars.

El Sr. García comenta que li ho dóna per bo.

11. En relació amb dos carrers d’Inca, el  carrer de la Justícia i  el  carrer de Joan
Alcover, explica que segons els veïnats hi ha un encreuament on es donen molt
d’incidents. De fet, comenta que hi ha un rètol en una situació lamentable perquè
un cotxe el va copejar. Se’ls va dir –pensen que tenen raó– que els contenidors
estan  mal  col·locats;  n’hi  ha  tres  que,  per  exemple,  amb la  forma que  estan
col·locats, si un cotxe que puja pel carrer de la Justícia i vol anar per Joan Alcover,
no veu els vianants que volen travessar, i s’hi han produït una sèrie d’accidents.
Considera que per resoldre la situació, vist en el lloc, només caldria canviar dos
contenidors o tres que hi ha allà i posar-los al carrer de la Justícia, just allà on són
els altres. 

El Sr. García també comenta que hi ha dos o tres fanals que no requereixen d’una
inversió de 2.500.000 €, sinó simplement que s’encenguin, perquè els fanals són
allà, passa que no s’encenen. Prega que facin alguna cosa en relació amb el dit
carrer. Explica que ell no ha vist cap accident, que ha vist restes d’accident, però sí
que consta la preocupació dels veïnats, que sí els han vist d’una forma molt sovint.

C. GRUP MÉS PER INCA

El Sr. Rodríguez formula els següents:
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1. Explica que no ja sap com ho ha de dir. El mes de juliol de l’any passat –ara estan
a final  de setembre de 2014,  i   ells ho demanaven el  mes de juliol  de 2013–
requeriren  un  llistat  de  subvencions  de  les  associacions  d’Inca,  en  diners,  en
espècies, etc. A dia d’avui se’ls n'ha lliurat una petita part, que va ser quan varen
dir que començaven pel tema dels pressuposts i volien la primera pàgina. Del tema
de  Serveis  Socials,  exposa  que  se’ls  ha  lliurat,  però  ha  estat  gairebé  l’únic.
Comenta que a la memòria que aprovaren fa un mes li sembla que hi havia totes
les subvencions,  el  llistat  de subvencions que donava l’Ajuntament,  i  hi  sortien
només les majors de 10.000 €. Manifesta que ells volen veure les que són menors
de  10.000  €,  informa  que  encara  no  se’ls  ha  lliurat.  Explica  que  seguiran,
pressionaran i ho diran totes les vegades que faci falta, però que no es cansaran.
Comenta que, si agafen un tema, no l'amollen fins al  final,  i  tanmateix el Partit
Popular els haurà de donar el llistat. No entén per què deixen passar tant. Insisteix
que no ho entén, que no li hi troba explicació. 

El Sr. Jerez respon que hi ha el compromís que se li lliuri aquest llistat al més aviat
possible i que estava convençut que l'hi havien entregat.

El Sr. Rodríguez insisteix que l’han sentit dir-los-ho cada mes.

El Sr. Jerez demana disculpes si ha estat així i es compromet al fet que aquest
llistar se’ls entregui abans del Dimecres Bo.

2. Pel que fa a les actuacions de les escoles, han pogut llegir per la premsa que
l’Ajuntament, fent la feina que li pertoca, ha duit a terme a les escoles unes 150
actuacions en el darrer temps. Manifesta que està molt bé canviar vint fluorescents
diferents, ja que són vint actuacions diferents. Els dóna l’enhorabona per fer la
feina que fan, la mateixa que aquella foto que sortia de la notícia de l'agranadora a
Inca que escombrava els carrers. Els dóna l'enhorabona per fer la feina que els
pertoca. Comenta que de vegades el seu grup insisteix per no fer allò que els
pertoca, i que que quan el Partit Popular ho fa tenen necessitat d’expressar-se. 

3. Voldrien la temporització dels assumptes que queden pendents,  que segons la
seva opinió són els més importants. Això no significa que canviar un fluorescent o
obrir un llum a una escola no sigui important, però el seu equip creu que temes
importants  són  els  que  encara  són  a  la  colla,  i  els  agradaria  tenir  una
calendarització de tots els que estan pendents d’arreglar, tant a nivell municipal,
com una explicació d’allò que els pugui dir l’IBISEC sobre els assumptes que els
pertoquen a ells. Comenta que ells no han anat a les reunions amb l’IBISEC, que
no han anat quan l’IBISEC ha anat al CEIP Miquel Duran i Saurina a arreglar els
aires, però ells volen saber. Opina que tenen tot el dret de saber quines actuacions
està duent a terme l’IBISEC a la nostra ciutat i quines té pendents de realitzar.

El Sr. Jerez respon que li ho contestarà. Considera que el Sr. Rodríguez és una
mica injust. Evidentment que una actuació és un fluorescent. Explica que al final
totes les notes que passen d’un col·legi es fan. Manifesta que això li ho ha agraït
sempre. Es refereix que el Sr. Rodríguez posés aquesta problemàtica damunt la
taula devers el mes de gener, i li ha agraït sempre perquè certament el dia a dia
dels  col·legis,  i  la  manera  que  tenien  d’actuar  respecte  a  les  carències  dels
col·legis no era la correcta, ja que anaven al departament d’Educació i Cultura,
havia d’anar a Serveis i no es donava la prioritat. Opina que el Sr. Rodríguez ha de
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reconèixer que, des que ells van emplaçar aquest grup de feina, des de gener cap
aquí s’han complert bàsicament el 90 % de notes que els passaren, l’enginyer i
l’aparellador juntament amb les APIMA i directors varen anar als col·legis, varen fer
una revisió i es va apuntar allò que la gent demanava; no és que no s’hagi fet, han
fet  allò  que  varen  demanar,  les  carències  que  tenien.  Li  parla  d’Ajuntament
evidentment, ja que no li pot parlar de la programació que té IBISEC. Avui en dia
arriben pràcticament a un 95 % de coses fetes i ell li ho va explicar –pensa que al
Sr.  Caballero– i,  si  no,  el  Sr.  Rodríguez reitera que les coses que han quedat
pendents són les més importants. Comenta que li agradaria saber què és el més
important pel Sr. Rodríguez. Per exemple, li queden una sembra d’arbres a Ponent
que no es va poder sembrar el mes d’agost perquè no era el moment de sembrar,
els queda una pintura a Borja Moll que no és executar perquè s’estan fent unes
obres d’IBISEC. Creu que allò que queda per fer, a part d’allò que ha pogut sortir a
principi de curs, que com ben sap el Sr. Rodríguez sempre varen dir que era un
llistat que s’aniria actualitzant, apart d’això han complit pràcticament el 98 % de
coses que els varen demanar a la reunió darrera, si no ho recorda malament 26 de
maig. Per tant, per una banda agraeix al Sr. Rodríguez que fos el que abanderàs
això  i,  per  una  altra,  li  sembla  injust  que  li  digui  que  no  han  fet  les  coses
importants, perquè l’Ajuntament amb aquesta matèria, amb l’obligació que tenen,
però que han complit 100 % o 98 % en tot allò que es va posar i s’ha anat reposant
amb la comunicació tècnics, col·legis. Manifesta que li pot donar el llistat però que
és així,  s’han canviat coses tan importants com els portals de tota l’entrada de
Llevant que ha costat prop de 10.000 €, s’han canviat coses importantíssimes que
penjaven apart com deia el fluorescent de torn o el pany de torn. Declara que amb
aquest assumpte és la seva obligació, però que varen agafar el bou per les banyes
i que han fet una estirada important, li  consta que els directors han cridat i  els
donen l’enhorabona per les coses que han fet, que reconeixen la seva feina, però
que li pareix injust que digui que queden les coses més importants per fer.

El Sr. Rodríguez els dóna l’enhorabona per allò fet i manifesta que espera amb
deliri tot allò que falta per fer.

4. En  relació  amb la  plaça  del  Bestiar,  explica  que  s’han  adonat  que  hi  ha  una
palmera amb becut i que s’hi hauria d’actuar immediatament, perquè tothom sap
com és de perillós aquest escarabat; aleshores els veïnats que no estan infectats
corren perill que s’infectin. 

El Sr. Jerez contesta que ja s’ha tractat i li comenta que hi ha palmeres que de
vegades les tracten i s’aturen, i aquesta s’ha tractat de manera intensa, que per
ventura serà alguna d’aquestes que no es podrà salvar, però que ja s’ha tractat.

El Sr. Rodríguez comenta que el seu interès és salvar els arbres d’Inca, que per
allò que ha vist n’hi ha molts.

5. En relació amb el manteniment de la mateixa plaça del Bestiar, és vera que dins
aquestes actuacions tenen previst fer jardins, però que no sap ni quants, ni quants
diners s'hi dedicaran. Argumenta que el manteniment diari és molt important i que
a la plaça del Bestiar és una mostra molt forta de veure que per falta de rec hi ha
plantes que no han sobreviscut.  Esmenta que pot ser que algunes hagin estat
llevades, pot ser que algunes s’hagin romput, però això que hagi alguna zona on hi
són totes les plantes i a alguna altra que no n’hi hagi cap, el fa pensar que el
manteniment de les plantes que hi ha allà no era l’adequat.
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El Sr. Rodríguez demana que facin un manteniment adequat i facin que aquesta
plaça tengui l’alegria que ha de tenir, que és allò que demanen tots els veïnats i no
veure l’actual  estat lamentable,  allà on l’únic que perviu són dues pedres amb
noms diferents. És l’únic que perviu insisteix. S’aguanten.

El Sr. Jerez manifesta que hi està totalment d’acord, que els està costant molt el
manteniment d’aquesta plaça, que varen tenir fins i tot unes parts verdes devers
un any tancades. Per la utilitat que li estan donant, els han espenyats diferents
vegades el  rec  que tenien,  això  fa  que no creixin  les  plantes.  Explica  que ell
segueix pensat que era una de les places que s’hauria d’haver tancat en el seu
moment, que fa complicadíssim el manteniment i que evidentment actuacions que
s’han fet, perquè se n’han fet moltes, amb inversions importants, per exemple, des
de l’Àrea de Serveis, juntament amb Formació, quant a intentar recuperar aquesta
part verda ha estat inviable. Estam contestant la pregunta al Sr. García. Comenta
que estan fent un reestudi d’aquesta plaça, perquè entenen que és una plaça de la
qual es gaudeix molt i que tenen la responsabilitat de tenir-la en millors condicions.

6. El Sr. Rodríguez vol fer un petit apunt al tema dels embornals. Comenta que anava
a parlar de la zona verda que ha crescut, no sap si han de fer horts urbans allà
dedins,  però  que  allò  que  és  cert  és  que  n’hi  ha  molts  que  no  es  repassen.
Evidentment, en coneix perquè hi passa cada dia, que està així des de fa anys,
aleshores demana que faci que l’empresa que du el manteniment dels embornals
realment actuï perquè amb la pluja poden passar dues coses; o que es facin nets,
o que la pluja vagi per damunt i el carrer pareixi un torrent. Comenta que, si cal, ja
li dirà quins són, però que hi ha llistat d’embornals que fa anys que no es toquen. 

7. Demana si li poden explicar quina és la normativa sobre la neteja de carrers, sobre
la seva periodicitat, màquines, gent, etc.

El  Sr.  Jerez  respon  que  de  memòria  no  li  ho  pot  explicar,  però  que  es  pot
comprometre  a  passar-li  quantes  vegades  que  passen  per  cada  carrer,  les
vegades que hi han de passar i també el plec de condicions, això sí que es pot
comprometre a passar-li al més aviat possible perquè ho pugui veure, ja que, a
més a més, li  consta que l’empresa ho té fet perquè li  havien reclamat alguna
vegada .

8. El Sr. Rodríguez indica que l’ha cridat l’atenció un monument de la ciutat, la Font
Vella, el coll de la font devora els canets, allà on ha crescut des de fa temps una
sèrie de polls, aquest arbre que creix devora l’arbre i que està bé que n’hi hagi.
Això no obstant, considera que n’hi ha un excés i que hi ha el perill que les arrels
d’aquest arbres facin malbé allò que és la font mateixa. Aleshores vol demanar que
els tècnics municipals ho estudiïn i que, si s’han de talar alguns dels que hi ha,
perquè han crescut i  creixen molt,  es talin.  No demanen que es llevin tots els
arbres, però sí que es faci un estudi i que s’adeqüi a les necessitats.

El Sr. Jerez comenta que emplaçarà els tècnics que ho revisin.

9. Quant a la piscina coberta, argumenta que se n’ha parlat molt en el Ple i que hi ha
una coseta que el preocupa. Es tracta de la sinceritat.  Explica que sempre ha
agraït la sinceritat al l’equip de govern i que ells ha procurat sempre anar amb la
sinceritat per davant. Quan fa una pregunta sol saber la resposta, explica. I quan
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va demanar el mes passat quin dia feien comptes obrir, li varen contestar que dia
15 ó dia 16. Manifesta que ells va dir segons consta en l’acta, si no parlarien d’una
altra data que s’estava dient dia 1, ells li varen dir que no, que dia 15 ó dia 16.,
quan els serveis de la casa estaven dient per telèfon a la gent que cridava que
s’obriria dia 1. Avui encara no estan obertes, avui saben que qui deia la veritat
eren els serveis de la casa que deien que obririen dia 1. Allò que no pot entendre
és que l’equip de govern digui que fan comptes obrir dia 15 o dia 16, a un plenari,
exclama! A un plenari que consta en acta. Manifesta que li costa entendre aquesta
falta de sinceritat per part de l‘equip de govern. El tema està és que de dia 15 a dia
1 la piscina que donava servei als usuaris de la piscina coberta ha estat tancada
els horabaixes i els usuaris que havien d’anar l’horabaixa no podien anar perquè
només tenien el dematí i els usuaris que fan feina s’han quedat 15 dies sense
poder anar a la piscina o a gaudir-ne, perquè a més a més, ells havien pagat per
anar a la piscina coberta. Explica que l’equip de govern va prendre la decisió de
tancar-la, i hores d’ara continua tancada.

10.La pregunta el llistat de mancances de fa dos mesos. Fa dos mesos que els varen
demanar un llistat de les mancances que tenia la piscina. En el passat Ple de dia 5
de setembre,  el  Partit  Popular  li  va  respondre  que li  donarien  immediatament,
consta en acta. Argumenta que a dia d’avui encara no el tenen. Indica que s’han
posat a arreglar la piscina i ells no saben que han arreglat i que havia per arreglar.
Demana si els faran arribar aquell llistat d’una punyetera vegada. Comenta que si
no es posen seriosos amb l’equip de govern no reaccionen,  i  amb l’IMAF ells
sempre han procurat ser molt conseqüents, i resulta que pareix que els passen
amb cançons i que això no ho tolera.

El  Sr.  Jerez  respon  a  la  primera  pregunta  de  dia  15.  Manifesta  que  intenció
d’enganar mai, li diu que ja ho sap. Insisteix. Sempre varen dir que obririen tot
d’una  que  poguessin,  que  creien  que  dia  15  estaria  operatiu  i  així  ho  varen
defensar, i així ho creien, perquè, a més a més, tancaven l’altra instal·lació i així ho
creien.  El  procés d’obrir  la  piscina  no  ha estat  un  procés gens  fàcil,  ha  estat
bastant complicat perquè quan es va accedir a la piscina a partir de dia 1 de juliol,
la piscina estava amb unes condicions deplorables i el procés no ha estat senzill.
Evidentment  que  han  demanat  disculpes  no  tan  sols  a  l’oposició  perquè  per
ventura la informació no s’ha complert, sinó a la gent que utilitzava la instal·lació i,
evidentment,  que han d’assumir la responsabilitat,  però que li  ha de dir que el
procés no ha estat gens fàcil. Argumenta que pel que fa a les mancances tres
quarts del mateix. Es va accedir allà i per la urgència que es tenia s’ha anat fent
paral·lelament. Comenta que allò que no han d’amargar és que ja li ha dit al Sr.
García  que  tenen  el  tècnic,  l’aparellador,  juntament  amb  els  tècnics  d’Esport
recollint,  però que havien d’actuar amb celeritat  si  volien tenir la piscina oberta
intervinguts o final  de setembre que és allò que volien o principi  d’octubre. Es
dirigeix al Sr. Rodríguez i li demana que sigui un poquet permissiu amb aquesta
situació ja que no ha estat una situació fàcil.

Intervé  la  Sra.  Coll.  Explica  allò  d’aquests  usuaris  de  la  piscina,  dient  que  la
Piscina del Mateu Canyelles estava oberta fins dia 14 i a partir de dia 15 estava
tancada, se’ls va informar a tots els usuaris com estava, i si es va avisar perquè hi
havia un cartell a la porta i se’ls va avisar perquè cada dia que venien passaven
per consergeria i se’ls apuntava per tenir-ho clar i per tenir-ho controlat, i se’ls va
avisar personalment a tots. Si a qualcú se’ls va passar, tampoc ho va dir. Insisteix
que es va avisar a tothom.
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El Sr. Rodríguez declara que ell ho sap cert, que no es va comunicar abans no, es
va avisar posant un cartell a la porta, però que abans no es va avisar.

La Sra. Coll indica que si qualcú té qualque queixa de què no ha pogut nedar en
aquests 15 dies i la fa per escrit o i vol fer queixes per altres coses que les duguin i
que ells resoldran el problema. Concreta que no li demana al Sr. Rodríguez que
sigui ell que presenti la queixa, que es refereix als usuaris que tenguin, que les
dugin a l’Imaf i ells les resoldran, perquè allò que no volen és que ningú quedi
sense allò que és seu.

El Sr. Rodríguez manifesta que han de tenir un sac de paciència amb ells.

La Sra. Coll respon que en tenen poca.

El Sr. Rodríguez demana si troben que després d’un any consideren que és tenir
poca paciència.

Intervé el Sr. Caballero.

11.Comenta que la pregunta és reiterada. Comenta que ja ho ha demanat en diverses
comissions d’urbanisme, també els han demanat en el Ple. Té a veure amb les
relacions que té aquest Ajuntament amb Serveis Ferroviaris de Mallorca. Declara
que  els  agradaria  saber  si  han  avançat  o  no.  Voldrien  saber  com  estan  les
negociacions amb la reobertura del baixador de l’accés del tren de Crist Rei. Els
agradaria  saber  com estan  les  negociacions  per  saber  la  reinstal·lació  de  les
càmeres de la vigilància en el pas soterrat del tren. Els agradaria saber com estan
les negociacions amb serveis ferroviaris relatives a la reobertura de l’aparcament
de la plaça Antoni Mateu i els agradaria saber com estan les relacions amb serveis
ferroviaris per la signatura d’un conveni que es varen acordar signar en aquest
ajuntament.

El Sr. Jerez comenta que va haver un primer esborrany de conveni i Batlia –que és
qui ho du directament– el va rebutjar, ho va tornar enrere per temes que quedaven
penjats  en  aquest  conveni.  En  aquest  moment  estan  a  l’espera  de  rebre  un
conveni de bell nou, que reculli totes aquestes peticions que s’han reiterat en els
diferents plenaris, com són els assumptes del baixador del tren, de les càmeres,
etc. i poder firmar-lo. Argumenta que li ha demanat al batle abans d’anar-se’n, i li
ha dit que li havien promès que abans de final de mes, hauria un altre esborrany
de conveni i  d’aquesta forma ho podran donar a la Comissió d’Hisenda alguna
informació respecte al nou conveni.

12.Saben que per  gener d’aquest  any varen demanar la convocatòria del  Consell
d’Acció  social.  Els  varen dir  que no sabia  pogut  convocar  fins  ara  per  motius
d’agenda.  Comenta  que els  agradaria  saber  com està  l’agenda  i  que aquesta
també és una petició reiterada.

Contesta  la  Sra.  Horrach.  Assegura  que  ell  serà  el  primer  convocat.  El  Sr.
Caballero li agraeix ser el primer, però que convindria que hi hagués qualcú més
perquè ell tot sol... Riuen. Ella insisteix que serà el primer.

El Sr. Caballero vol saber si tenen més o manco indicis de quan serà el moment. 
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La Sra. Horrach comenta que encara no, que té gaire feina amb el tema de les
subvencions perquè n’hi ha hagut de noves, com és el pla de suport. Explica que
perquè són noves les han de mirar molt bé, però que tot d’una que sigui possible
es farà.

13.També  tenen  pendent  que  es  va  aprovar  una  moció  en  aquest  plenari,  si  no
recorda malament el mes de juliol, que es va aprovar per unanimitat, sol·licitant
una convocatòria de tots els batles i regidors de la comarca amb els responsables
de l’Hospital d’Inca. La moció deia una reunió urgent. Han presentat aquest mes
un  escrit  recordant  aquesta  petició.  Tots  són  conscients  de  les  notícies  que
succeeixen per diversos funcionaments de l’Hospital Comarcal d’Inca. Creu que és
un tema que preocupa, no només a tots els grups d’aquest Ajuntament, sinó de
tots els Ajuntaments que tenen l’Hospital Comarcal com a Hospital de referència.
Els agradaria saber si han fet passes per convocar aquesta reunió i, si no ho han
fet, instar-los a fer-la amb compliment d’aquest acord.

El Sr. Jerez respon que li han dit que es va instar i que no s’ha rebut contesta. Que
ho tornaran instar per tal de tenir aquesta reunió.

El Sr. Caballero argumenta que si han de canviar el conseller de Sanitat li diguin,
que canviar consellers és fàcil. 

14.  Tenien també preguntes relatives a la variant nord, però com el els han dit que el
batle  els  informarà  dilluns  retiraran  aquesta  pregunta  i  si  li  permeten  la  venia
afegirà  una  que  no  tenen  prevista,  però  que  és  una  pregunta  d’urgència.  Els
agradaria  saber  si  l’equip  de  govern  ha  externalitzat  o  té  previst  externalitzar
l’organització de les Fires d’enguany.

Contesta la Sra. Tarragó. Comenta que no, que no s’han externalitat les Fires, les
segueixen organitzant, però que sí que és vera que l’Associació de Comerciants
els ha demanat poder gestionar la fira nupcial dins la tercera fira en el Claustre de
Sant  Domingo.  Indica que estant fent  feina perquè pugui  ser així.  Declara que
també els han demanat que l’Associació de Comerciants d’Artesans torni a fer la
fira  medieval.  Per  tant,  poden  dir  que  en  aquest  cas,  sentiran  la  petició  de
l’Associació de Comerciants.

El Sr. Caballero demana si es refereix a les dues associacions.

La Sra. Tarragó aclareix que sí, que es refereix a aquestes dues peticions, si a la
tercera fira el claustre està lliure.

El Sr. Caballero comenta que els agradaria que poguessin passar per escrit tota
aquesta informació.

La Sr. Tarragó indica que encara no s’ha tancat el tema.

El Sr. Caballero comenta que es refereix a quan estigui tot tancat.

La Sra. Tarragó comenta que està pendent d’una informació que va requerir el
secretari,  precisament  de  l’Associació  de  Comerciants,  que  encara  no  ha  fet
arribar el seu president.
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I,  sense més assumptes per tractar,  el  Sr.  Batle aixeca la sessió quan són les
catorze hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.
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