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PRESIDENT
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Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Virgilio Moreno Sarrió
Sra. María José Fernández Molina
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sra. Margalida Llobera Serra
Sra. María del Carmen Oses Ramos
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Andreu Caballero Romero

SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol
TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori

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

Actua com a secretari accidental el Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteix el Sr. Miquel Batle
Vallori com a tresorer municipal.
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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 11 DE JUNY DE
2011
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació a formular a l’esmentada acta.
Els assistents manifesten que no hi tenen res a objectar.
Seguidament es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió de data 11 de juny de
2011, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS ESCRITS PRESENTATS PELS DIFERENTS
PARTITS POLÍTICS I COALICIONS QUE ES VAREN PRESENTAR A LES
ELECCIONS PER CONSTITUIR-SE EN GRUPS MUNICIPALS, DESIGNACIÓ DE
PORTAVEUS I DE MEMBRES ALS DIFERENTS ORGANISMES MUNICIPALS
Els regidors presents es donen per assabentats.
3. DACIÓ DE COMPTE DE LES SEGÜENTS RESOLUCIONS DE LA BATLIA:
A. NOMENAMENT DE REGIDORS DELEGATS
(DECRET DE BATLIA NÚM. 469/2011)

B. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN, DESIGNACIÓ DELS SEUS
MEMBRES I PERIODICITAT
(DECRET DE BATLIA NÚM. 471/2011)

C. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL BATLE A LA JUNTA DE
GOVERN
(DECRET DE BATLIA NÚM. 472/2011)

D. NOMENAMENT DE TINENT DE BATLE
(DECRET DE BATLIA NÚM. 468/2011)

E. DELEGACIÓ DE SIGNATURA DEL BATLE
(DECRET DE BATLIA NÚM. 470/2011)

F. NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL
(DECRETS DE BATLIA NÚM. 473/2011, 474/2011, 475/2011 I RESOLUCIÓ DE L’OA
RESIDÈNCIA MIQUEL MIR NÚM. 61/2011)

El Sr. Ramis manifesta que, respecte al nomenament del personal eventual, el grup
municipal socialista entén que l’àrea de serveis és molt important, no només a Inca, sinó a
tots els municipis, i és una de les àrees més importants. Però donada l’experiència que té
la regidora d'aquest àrea consideren que no és necessari disposar d’un coordinador. No
obstant, si l’equip de govern considera que efectivament és necessari aquest coordinador,
sí que reclamarien un control més intensiu quant a la gestió d’aquest departament i
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d’aquesta funció en concret.
El Sr. Garcia també es vol referir al personal eventual i manifesta que, sense donar cap
nom sinó referint-se als càrrecs en sí, volen plantejar des del primer moment els dubtes
que tenen, si la dedicació d’aquests senyors són més com a qüestions estrictament
administratives o funcionals de l'ajuntament, o si tenen un cert component polític o
d’aproximació al partit de govern. Han vist durant determinats períodes electorals que
l’activitat d’aquests senyors està mes dirigida al partit que a la pròpia funció de
l'ajuntament i per tant, encara que el major percentatge de dedicació reconeixen que el
poden tenir a l'ajuntament, creu que s’hauria d’anar amb una certa vigilància ja no a la
feina normal de cada dia, perquè suposen que aquesta com ha dit abans el Sr. Ramis es
vigila i es controla, sinó que no es solapin les funcions que no són pròpies de l'ajuntament
amb funcions més pròpies de partit. Quant a la necessitat o no d’aquests dos càrrecs, és
l’equip de govern qui les nomena i sabrà per què ho fa. La seva tasca des de l’oposició és
controlar si aquesta funció evidentment es fa i si el resultats són proporcionals al sou de
més de trenta mil euros que perceben i si són en benefici realment del millor funcionament
de l'ajuntament.
El Sr. Batle confirma al Sr. Garcia que evidentment el personal eventual solen ser
persones, no diria que del partit o de l’acord de l’equip de govern o del batle, sinó de certa
confiança, i sobretot pensen que desenvoluparan la seva tasca de la millor manera
possible i que serà beneficiosa per a l'ajuntament i per a la gestió de la ciutat. Si algú pot
tenir una dedicació que no es correspon amb la seva tasca hi està d’acord en que s’ha de
vigilar, ha de fer feina, està contractada per dedicar-se a determinades àrees de gestió de
l'ajuntament i han de reforçar la gestió diària de l’equip de govern i de la casa, i creu que
tot el que es pugui millorar i ajustar serà benvingut.
El Sr. Rodríguez manifesta que des del seu grup pensen que hi ha dos càrrecs, com són
el cap de formació i el cap de la residència, que són gent de les quals perfectament es
podria treure les places a concurs. Consideren que no hi ha el per què d’haver de ser un
càrrec de confiança i demanen que aquesta legislatura hi vagi en aquest sentit. Quant al
cap de premsa, entenen que pugui ser un càrrec de confiança. Per una altra banda, quant
al càrrec de l’àrea de serveis, entenen que és un càrrec polític que fa una funció per a
l'ajuntament, i vol recordar que dins l’àrea de serveis hi ha un greu problema, i és que el
pagament de la feina que fa el cap de la brigada es fa de manera irregular, i demanen que
aquesta legislatura s’arregli aquest tema duna vegada, perquè no pot ser que cada mes hi
hagi un informe contrari d’intervenció i de secretaria perquè s’està incomplint la llei per
part d’aquest ajuntament.
El Sr. Batle contesta que no només aquesta legislatura es farà feina sinó que a principis
d’any ja es va començar a fer feina per ajustar i depurar tot això i, a més, en aquests
moments, com ja saben, també hi estan obligats perquè els varen obrir un expedient i hi
va haver una sanció, és un tema que la batlia té molt clar, les hores extres i despeses de
personal s’ha d’ajustar i ho volen arreglar el més aviat possible perquè els preocupa, tant
pel tema econòmic com per complir la legalitat al cent per cent.
Una vegada finalitzades les intervencions, els regidors es donen per assabentats.
4. PROPOSTA DE LA BATLIA PER LA CREACIÓ, COMPOSICIÓ I
COMPETÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS
PERMANENTS
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Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per la creació, composició i competències
de les comissions informatives municipals permanents, de data 20 de juny de 2011, i que
transcrita textualment diu:
“De conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei de Bases de Règim Local i
articles concordants del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals i Reglament Orgànic Municipal, el que subscriu proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar que les comissions informatives permanents, de conformitat amb el que
disposa l'art. 38 del Reglament Orgànic Municipal, es composin per sis membres titulars del
grup del Partit Popular, tres del grup Socialista PSIB-PSOE, un del grup Bloc per Inca i un
del grup Independents d'Inca.
SEGON.- Constituir les Comissions Informatives Municipals permanents que a continuació
s’expressen, amb el següent nom, composició i competències:
A.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA, GOVERN I SERVEIS
Vocals titulars: Srs. Rosa Maria Tarragó Llobera, Antonio Jesús Aguilar Chicón, Catalina Coll
Puigserver, Andrés Gili Vizcaino, Magdalena Cantarellas Llompart, José Pastor Espada
(grup municipal del Partit Popular); Srs. Frco. Javier Ramis Otazua, Maria José Fernández
Molina, Virgilio Moreno Sarrió (grup municipal socialista PSIB-PSOE); Sr. Angel García
Bonafé (grup municipal Independents d’Inca); Sr. Antòni Rodríguez i Mir (grup municipal del
PSM-Entesa Nacionalista- Iniciativa Verds)
Vocals suplents: Srs. Felip Jerez Montes, Margarida Horrach Beltran, Maria Payeras Crespí,
David Devis Ferrer (grup municipal del Partit Popular); Srs. Antònia Sabater Martorell,
Margalida Llobera Serra, Maria del Carmen Oses Ramos (grup municipal socialista PSIBPSOE); Sra. Maria Francisca Barceló Truyol (grup municipal dels Independents d'Inca); Sr.
Andreu Caballero i Romero (grup municipal del PSM-Iniciativa Verds).
Competències. Entendrà, informarà i dictaminarà sobre les següents matèries:
1.- Gestió econòmica ordinària.
-Pressupostos.Preparació projectes Execució.
-Comptabilitat i Rendició de Comptes.
-Gestió Tributària i de financiació ordinària.
-Gestió Recaptatòria.
-Elaboració dels projectes d'Ordenances fiscals i no fiscals.
-Operacions de Tresoreria.
-Operacions de contractació de prèstecs i crèdits.
-Endeutement pùblic.
2.- Administració i règim interior.
-Política de Personal i recursos humans.
-Plantilles, bases per a la selecció del personal.
-Relacions amb els funcionaris i personal al servei de la Corporació:negociació
sindical,règim disciplinari, formació i promoció,etc.
-Organització administrativa amb l'objecte d’obtenir l’òptima racionalització i millora del
funcionament, adequació dels catàlegs de lloc de feina a les necessitats de
l’Ajuntament.
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3.- Serveis i Manteniment.
-Enllumenat Públic.
-Neteja viària i recollida de fems
-Subministre domiciliari d'aigua potable.
-Servei de clavegueram. Depuradora.
-Pavimentació de vies públiques.
-Parcs i Jardins.
4.- Contractació.
-Mesa de contractació i contractació de les inversions.
5.- Policia i Ordenació del Trànsit.
- Pla de Trànsit d' Inca.
- Pla de Seguretat Ciutadana. Comissió Assessora.
- Centre de Comunicacions.
- Transport públic. Aparcaments.
- Protecció Civil.
6.- Escorxador.
7.- Depuradora.
8.- Comerç i Indústria:
- Comerç i Indústria.
- Formació professional ocupacional i aprenentatge de tasques.
9.- Sanitat:
- Consell Local de Salut
- Impulsar i millorar de serveis sanitaris de competència estatal o autonòmica:
Dispensaris. Centre de Salut, Hospital Geriàtric i Hospital General.
- Medicina Preventiva per a la Salut Escolar.
- Oficina d'Informació al Consumidor.
- Vigilància i control de la salut pública.
- Desinfecció, Desinsectació i Desratització.
- Policia Sanitària i Mortuòria.
- Centre d'acolliment d'animals abandonats.
- Educació Sanitària, Alimentària i per a la salut.
10.- Participació Ciutadana
11.- Benestar social:
Serveis Socials Generals:
- Informació, orientació i assessorament
- Ajuda a domicili i teleassistència domiciliària
- Allotjament i convivència
- Cooperació social i voluntariat
- Programes de prevenció i inserció social dirigit als diferents sectors: població
general, família, infància, joventut, dona, tercera edat, minusvàlids (físics, psíquics i
sensorials), presos i exreclusos, minories ètniques, marginació, toxicomanies,
refugiats i asilats, migracions, col·lectius en situacions de necessitat provocades
per riscs catastròfics, epidèmies, intoxicacions, etc., i altres grups en situació de
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necessitat.
Serveis Socials Específics:
- Promoure la creació de nous recursos socials: centres de dia, salut mental,
alzheimer, tercera edat.
12.- Tercera Edat:
- Formació Integral de la Tercera Edat.
- Relacions a les Associacions de la Tercera Edat.
13.- Festes, Comissió Assessora de Festes i Fires:
- Sant Abdón i Sant Senén, Sant Sebastià, Sant Antoni, Santa Magdalena.
- Santa Maria la Major.
- Festes de Barriada.
- Reis.
- Rua i Rueta.
- D'altres que puguin fer-se en el futur.
14.- Fires i Mercats.
- Fires de Tardor.
- Dijous-Bo.
- Mercat Tapat.
- Mercats Setmanals del Dijous, Crist Rei i So n'Amonda.
- El Rastre.
- Promoció del Mercat.
- Foment del Comerç inquer.
15.- Cementeri.
16.- Entendrà dels assumptes municipals de competència residual consistent en que
coneixerà d'aquells assumptes que no siguin de competència específica d'altres Comissions
Informatives constituïdes.
B.- COMISSIO INFORMATIVA D'URBANISME I MEDI AMBIENT
Vocals titulars: Srs. Felip Jerez Montes, Rosa Maria Tarragó Llobera, Catalina Coll
Puigserver, Andres Gili Vizcaino, Magdalena Cantarellas Llompart, Maria Payeras Crespí
(grup municipal del Partit Popular); Srs. Frco. Javier Ramis Otazua, Virgilio Moreno Sarrió,
Maria del Carmen Oses Ramos (grup municipal socialista PSIB-PSOE); Sra. Maria
Francisca Barceló Truyol (grup municipal dels Independents d'Inca); Sr. Andreu Caballero i
Romero (grup municipal del PSM-Iniciativa Verds)
Vocals suplents: Srs. Antonio Jesús Aguilar Chicón, José Pastor Espada, Margalida Horrach
Beltrán, David Devis Ferrer (grup municipal del Partit Popular); Srs. Maria José Fernández
Molina, Antònia Sabater Martorell, Margalida Llobera Serra (grup municipal socialista PSIBPSOE); Sr. Angel Garcia Bonafé (grup municipal dels Independents d'Inca); Sr. Antoni
Rodríguez i Mir (grup municipal del PSM-Iniciativa Verds).
Competències. Entendrà, informarà i dictaminarà sobre les següents matèries:
1.- Urbanisme.
-Desenvolupement del Pla General d'Ordenació Urbana i les seves modificacions.
-Plans Parcials.
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-Unitats d'Actuació.
-Noves Urbanitzacions.
-Coordinació amb les Juntes de Compensació.
-Gestió dels Poligons Industrials.
-Vigilancia i control de les obres particulars,urbanes i rústiques.
-Patrimoni Municipal.
-Expedients d'Activitats. Llicències d’obertura.
-Promoció del Patrimoni Arquitectònic.
2.- Inversions
-Programació i planificació de la política anual i/o plurianual d'inversions.
-Elaboració de propostes o projectes de financiació de les inversions.
-Preparació dels projectes d'obres i serveis.
- Elaboració dels plecs de condicions per la contractació d’aquests projectes.
-Seguiment de l'execució dels projectes aprovats: inspecció, certificacions, recepciò
final.
3.- Medi ambient.
- Protecció del medi ambient.
- Protecció de la Zona Rural i Espais Naturals del Terme.
- Control d’aigües.
- Promoció i execució d’espais medi ambientals.
- Desenvolupament d’activitats medi ambientals.
C.- COMISSIO INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Vocals titulars: Srs. Catalina Coll Puigserver, Andres Gili Vizcaino, Magdalena Cantarellas
Llompart, José Pastor Espada, Maria Payeras Crespí, David Devis Ferrer (grup municipal
Partit Popular); Antònia Maria Sabater Martorell, Margalida Llobera Serra, Virgilio Moreno
Sarrió (grup municipal socialista PSIB-PSOE); Sra. Maria Francisca Barceló Truyol (grup
municipal Independents d’Inca); Sr. Antoni Rodríguez i Mir (grup municipal del PSM-Iniciativa
Verds).
Vocals suplents: Srs. Felip Jerez Montes, Rosa Maria Tarragó Llobera, Margarida Horrach
Beltrán, Antonio Jesús Aguilar Chicón (grup municipal Partit Popular); Srs. Frco. Javier
Ramis Otazua, Maria José Fernández Molina, Virgilio Moreno Sarrió (grup municipal
socialista PSIB-PSOE); Sr. Angel Garcia Bonafé (grup municipal dels Independents d'Inca);
Sr. Andreu Caballero i Romero (grup municipal del PSM-Iniciativa Verds).
Competències. Entendrà, informarà i dictaminarà sobre les següents matèries:
- Control i gestió de les escoles infantils municipals
- Seguiment i control de l’escolarització als nivells obligatoris
- Disseny del mapa escolar municipal
- Participació en els consells escolars dels centres públics
- Consell Municipal d’Educació
- Convenis amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la CAIB relatius al
desenvolupament de programes educatius
- Direcció i control del Departament de Dinàmica Educativa
- Servei Municipal d’Orientació Escolar
- Activitats formatives per a persones adultes
- Formació contínua del personal municipal
- Escola Municipal de Música i Dansa
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- Convenis amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la CAIB i amb el
Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament de programes culturals i
esportius
- Servei i programes de normalització lingüística
- Consell Municipal de Cultura
- Biblioteques i arxius
- Gestió dels espais culturals municipals
- Seguiment d’estudis, compilacions, recerques i altres de la història d’Inca
- Mitjans de comunicació municipals
- Edicions i publicacions municipals
- Museus municipals
- Conservació del patrimoni historicoartístic
- Programes d’arts plàstiques, musicals, escèniques i literàries
- Institut Municipal d’Activitat Física i Servei Municipal d’Esports
- Escoles municipals d’esport de base
- Competicions esportives d’àmbit municipal
- Consell de Joventut
- Centre d’informació juvenil
- Casal de joves
- Colònies i centres de vacances.
D.- COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
Vocals titulars: Srs. Rosa Maria Tarragó Llobera, Antonio Jesús Aguilar Chicón, Catalina Coll
Puigserver, Andres Gili Vizcaino, Magdalena Cantarellas Llompart, José Pastor Espada
(grup municipal del Partit Popular), Srs. Frco. Javier Ramis Otazua, Maria José Fernández
Molina, Virgilio Moreno Sarrió (grup municipal socialista PSIB-PSOE); Sr. Angel Garcia
Bonafé (grup municipal dels Independents d'Inca); Sr. Antoni Rodríguez i Mir (grup municipal
del PSM-Iniciativa Verds).
Vocals suplents: Srs. Felip Jerez Montes, Margarida Horrach Beltrán, Maria Payeras Crespí,
David Devis Ferrer (grup municipal del Partit Popular); Srs. Antònia Sabater Martorell,
Margalida Llobera Serra, Maria del Carmen Oses Ramos (grup municipal socialista PSIBPSOE); Sra. Maria Francisca Barceló Truyol (grup municipal dels Independents d'Inca); Sr.
Andreu Caballero i Romero (grup municipal del PSM-Iniciativa Verds).
Competències: Entendrà d'aquelles que té atribuïdes legalment.
TERCER.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Aquest és el parer del que subscriu, això no obstant el Ple de l'Ajuntament acordarà el que
consideri més adient pels interessos municipals”.
El Sr. Ramis entén perfectament que l'equip de govern tengui aquesta competència de
decidir la composició de les comissions però demana a l'equip de govern que entengui
que com a grup de l'oposició pensin que hauria de ser d’una altra manera, tant la
composició d’aquestes comissions com les mateixes comissions. Per aquest motiu el seu
grup s’abstindrà en aquest punt.
El Sr. Batle explica, quant a les composicions i competències, que pràcticament s’ha
seguit una continuïtat dels darrers anys i que es considerarà si hi ha qualque aportació per
millorar. Abans hi havia més comissions i al final es varen unificar, han intentat que hi hagi
una periodicitat, que siguin àgils, evidentment la composició dels membres la decideix
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cada grup i això no és discutible, però en qüestió de competències, de periodicitats o de
manera d’actuar, no avui sinó d’aquí endavant, si creuen que seria millor per al bon
funcionament de l'ajuntament qualsevol modificació, no hi ha res tancat, és el
funcionament habitual que han tengut i rebran amb molt respecte i consideració qualsevol
aportació.
El Sr. Ramis agraeix al Sr. Batle la seva actitud de col·laboració però es reitera en que el
seu grup hauria fet una altra organització.
El Sr. Garcia prega que es compleixi l’horari que tendran les comissions, dels que
presideixen les comissions, que arribin d’hora i es puguin celebrar amb una certa
normalitat, cosa que, desgraciadament i desconeix els motius, durant el darrer període de
l’anterior legislatura no succeïa així, sinó que les comissions començaven amb mitja hora
de retard, del grup de govern hi assistien una o dues persones inicialment, i de vegades
no hi assistia ni el president, i no dubta que aquest és un tema que agrairia a tots que es
solucionàs per no haver de tornar parlar, i que al manco, o el president hi assisteixi, o el
primer titular i sinó el segon suplent, ja que són majoria i tenen molta representació.
Aleshores, potser que des de l'oposició, que són manco, hi falti qualcú un dia determinat,
però de l'equip de govern sempre hi ha d'haver qualcú que hi pugui arribar a l’hora en
punt. Afegeix que és un comentari anecdòtic però que agrairia que es fes efectiu. Quant a
les competències, el Sr. Garcia manifesta que són decisió de l'equip de govern, que
esperen que funcioni, que a les comissions se li doni contingut decisori i que, si les
comissions estan formades d'aquesta manera, els temes d’urgència en el ple siguin el
menor nombre possible, i que tot el que s’hagi de tractar passi per la comissió prèviament.
El Sr. Batle contesta que no ho hauria de dir el Sr. Garcia sinó que s’hauria de complir
l’horari i espera que, a pesar de que la història és la que és, es doni un vot de confiança
als nous presidents i presidentes i que el funcionament de totes les comissiones sigui
normal i correcte.
El Sr. Rodríguez demana si han d’entendre que d’aquesta manera la primera persona que
surt com a vocal titular és el president de la comissió.
El Sr. Batle contesta que els presidents de la comissió també estan nomenats.
El Sr. Rodríguez demana si, per exemple, la presidenta de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Govern i Serveis serà la Sra. Tarragó.
El Sr. Secretari explica que no, que la setmana vinent es convocaran les comissions i es
designaran els presidents i vicepresidents i seran nomenats per Decret de Batlia.
El Sr. Batle informa que, per al seu coneixement, el president de la comissió d’hisenda
serà el Sr. Aguilar.
El Sr. Secretari explica que estan exposats per ordre de llista.
El Sr. Rodríguez comenta que és l’organigrama de l'equip de govern, és el seu ajuntament
i el seu grup s’abstindrà; vol aclarir que al principi, quan parlen al punt primer de la
proposta de batlia, quan divideixen els membres que assistiran a cada una de les
comissions, diu un del grup Bloc per Inca i ha de dir “un del grup PSM-Iniciativa Verds”.
El Sr. Batle explica que s’ha utilitzat com a model la plantilla anterior i que l’actualitzaran.
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Seguidament es passa a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a
favor del Grup Municipal Partit Popular i deu (10) vots d’abstenció del Grup Municipal
PSIB-PSOE, Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds i Grup Municipal Independents d'Inca.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per la creació,
composició i competències de les comissions informatives municipals permanents.
5.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER DETERMINAR LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS DEL PLE

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per determinar la periodicitat de les
sessions del Ple, de data 24 de juny de 2011, i que transcrita textualment diu:
“De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l’article 60.1 del Reglament orgànic,
cal determinar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries i l’hora en que s’hauran
de celebrar, en conseqüència, el que subscriu eleva a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent Proposta d’Acord:
PRIMER.- Acordar que les sessions ordinàries de l’Ajuntament en Ple es celebrin el darrer
divendres de cada mes a les 10 hores.
SEGON.- Acordar que si el divendres en que correspon celebrar sessió plenària és festiu,
es celebrarà aquesta sessió el dia hàbil següent que no sigui dissabte, i a les 10 hores.
TERCER.- Durant el mes d’agost no es celebraran sessions plenàries ordinàries, per la
qual cosa, si el darrer divendres de juliol és festiu, el plenari es celebrarà el dia hàbil
anterior, mentre que el plenari ordinari del mes d’agost es celebrarà el primer divendres
del mes de setembre.
QUART.- El plenari ordinari del mes de desembre de l’any 2011 es celebrarà el dia 23 de
desembre.
QUINT.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears”.
El Sr. Batle manifesta que han intentat fer un consens, que la proposta de batlia era en
principi fer-ho el mateix divendres a final de cada mes a les 9 hores per intentar avançar
l’hora de finalització; hi havia altres opcions, com la del Grup Municipal Independents
d'Inca que proposava fer-ho a l’horabaixa però al final, escoltant a tothom i partint del seu
punt de partida, han marcat el darrer divendres de cada mes a les 10 hores, i tenir
aquesta hora de marge per si han de preparar alguna cosa abans de començar.
El Sr. Ramis manifesta que el seu grup sempre ha defensat que els Plens s’han de
realitzar en horari no laboral per una causa ben justificada com és que la gent del poble hi
pugui assistir i saber el que es tracta en el Ple, el que es decideix en aquest òrgan
superior del municipi d'Inca. Aquesta era la seva idea i saben que en aquest moment
aquesta mesura pot ser d’austeritat perquè evidentment moltes sessions arriben fins a les
16 o a les 17 hores, la qual cosa suposa fer hores extres que amb aquest horari que es
planteja s’evitaria. Per tant, en aquest sentit els pareix bé; ara bé, volen que el que es
tracta i el que es decideix en aquests plens tengui la seva transcendència i que els
ciutadans d'Inca puguin conèixer tant la feina de l'equip de govern com la dels grups de
l'oposició, ja que es troben moltes vegades amb que és totalment desconeguda la feina
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que es fa. Per tant, ara ja tenen experiència, el Sr. Caballero va fer molt pocs recursos, va
posar en marxa retransmetre els plens en directe a través d’internet, li sembla que en el
mes de febrer es va aprovar una moció per unanimitat en aquest sentit, tenen una ràdio
municipal i una televisió TVI que emet aquests plens i que rep una subvenció de
l'ajuntament. Ara bé, aquests plens no es retransmeten com abans amb la totalitat dels
plens, sinó que només s’emet un extracte i volen introduir una esmena en aquest sentit,
és a dir, volen donar transparència de tot el que es fa en aquests plens, una esmena que
aniria a introduir un punt que seria “assumir el compromís de facilitar la transmissió en
directe de les sessions plenàries de l'ajuntament d'Inca mitjançant la ràdio municipal, la
pàgina d’internet del mateix ajuntament i en diferit a través de televisió d'Inca”. D’aquesta
forma sí que donen al ciutadà la possibilitat de conèixer d’una forma directa i en qualsevol
moment tot el que es decideix en aquestes sessions plenàries. Quant al canvi del dia 30 al
dia 23 al seu grup li pareix correcte i donarà el seu suport.
El Sr. Garcia manifesta que es tradició en el seu grup la sol·licitud de que els plens es
facin el darrer dijous de cada mes a les 20 hores i que sempre s’han mantingut en
aquesta posició. L’únic acte públic de gestió de l'ajuntament és el Ple, en aquest moment
no en coneix d’altre a on el públic hi pugui assistir amb total llibertat i hi pugui participar o
saber quina és la intervenció de tots els regidors i quines són les decisions que es prenen
de forma immediata en el seu ajuntament. Per tant, pensa que s'ha d’anar a cercar l’horari
de major assistència i aquest sempre havia estat el dijous a les 20 hores, per tradició
sempre s’havia fet així, fins que va assolir la majoria absoluta el Grup Municipal Partit
Popular. Ha dit a l’anterior intervenció que poden començar de zero una altra vegada,
però la història és la que és i també han de posar damunt la taula, i el Sr. Ramis ha fet
al·lusió i ells ho faran d’un punt de vista més històric, que la primera vegada que es varen
canviar els plens i es va passar al matí es va dir que es donarien per la televisió, encara
que hi havia un conveni amb la televisió de més de 100.000 euros, que pràcticament es
mantén en la mateixa quantia; la primera vegada creu que es va fer un esforç, la segona
l’esforç va ser inferior i durant els darrers quatre anys el que es donava per la televisió ja
era un resum, encara que cada vegada que s’aprovaven els plens a les 11 hores del matí
es deia que es donaria per la televisió. Com ha advertit anteriorment el Sr. Ramis i creu
que va ser una proposta del seu anterior veí, el Sr. Caballero, es va discutir si el seu
esforç de donar-los per internet en directe i després que es penjarien tots els plens a la
pàgina de l'ajuntament, i encara que no és una persona molt tècnica en aquests temes no
els ha pogut trobar. Aleshores entén que el Grup Municipal PSIB-PSOE sigui optimista i
ell no és que sigui pessimista però més bé la història és la que és i ni s’han penjat els
plens a la pàgina de l'ajuntament ni s'ha fet cap esforç per part de la majoria per donar-los
per la televisió encara que la subvenció o el conveni que es té assignat es pràcticament el
mateix i ara la televisió no té tantes hores compromeses amb altres entitats majors com
va tenir durant un període de temps. Aleshores s’ha de reduir aquest interès per fer-los els
matins o bé simplement per comoditat de l'equip de govern o bé perquè interessa que el
públic en general no hi pugui assistir. Per tant, el seu grup es manté en la seva proposta
matisant l’hora, que tant pot ser a les 19.30 hores, com a les 20 com a les 20.30 hores, de
que sigui a aquestes hores i com era tradició de sempre, fins que va arribar el Grup
Municipal Partit Popular, que sigui els dijous a les 20 hores.
El Sr. Rodríguez manifesta que, evidentment, quan parla el darrer els anteriors ja li han
trepitjat les paraules, però subscriu les paraules del Sr. Garcia i del Sr. Ramis i pensa que
el millor seria fer-ho l’horabaixa; i com a mostra dos botons, els dos darrers plenaris que
s’han fet en aquesta sala en horari d’horabaixa la sala estava plena fins a dalt, els
dematins ja veuen l’assistència i avui encara és un poc especial perquè encara n’hi ha
més, però normalment hi ha molt poca gent degut segurament a l’horari de feina, si fos
l’horabaixa creu que es donaria l’oportunitat de que s’omplís la sala, com s'ha omplert les
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dues darreres vegades que s'ha fet el Ple a l’horabaixa.
Seguidament es passa a votar l’esmena del Grup Municipal PSIB-PSOE per afegir un
punt que textualment diria: “Assumir el compromís de facilitar la transmissió en directe de
les sessions plenàries de l’Ajuntament d'Inca mitjançant la pàgina d’internet del mateix
ajuntament, la ràdio municipal i Televisió d'Inca en diferit”, i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
A continuació es passa a votar la proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
desset (17) vots a favor del Grup Municipal Partit Popular i Grup Municipal PSIB-PSOE,
dos (2) vots en contra del Grup Municipal Independents d'Inca i dos (2) vots d’abstenció
del Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per determinar
la periodicitat de les sessions del Ple.
6.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER CONSTITUIR LA JUNTA DE PORTAVEUS
MUNICIPALS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per constituir la Junta de Portaveus
municipal, de data 24 de juny de 2011, i que transcrita textualment diu:
“De conformitat amb el que disposa l'art. 78 de la llei 20/2006, de 13 de desembre, és
procedent la constitució de la Junta de Portaveus, per la qual cosa es sotmeten a la
consideració del Ple de l’ajuntament les següents propostes d’acord:
Constituir la Junta de Portaveus que estarà formada pel portaveu, titular o suplent de cada
un dels grups municipals”.
Donat que cap dels membres vol fer cap intervenció es passa a votar la proposta i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per constituir la
Junta de Portaveus municipal.
7.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER NOMENAR REPRESENTANTS
L’AJUNTAMENT A DIFERENTS ORGANISMES I INSTITUCIONS

DE

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per nomenar representants de l’ajuntament
a diferents organismes i institucions, de data 20 de juny de 2011, i que transcrita
textualment diu:
“Una vegada constituïda la nova Corporació, procedeix nomenar nous representants de
l’ajuntament a diferents organismes i institucions, per la qual cosa es sotmeten a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents Propostes d’acord:
PRIMER.- Nomenar les següents persones, representants de la Corporació en els
organismes i institucions que s’assenyalen:
- Mancomunitat d’es Raiguer:
Titular: Rafel Torres Gómez
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Suplent 1er: Felip Jerez Montes
Suplent 2on: Rosa Maria Tarragó Llobera
- Federació Espanyola de Municipis i Províncies:
Titular: Rafel Torres Gómez
Suplent: Margarita Horrach Beltran
- Consorci de gestió i inspecció de les contribucions territorials:
Titular: Antonio Jesús Aguilar Chicón
Suplent: Rosa Ma Tarragó Llobera
- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació:
Titular: Magdalena Cantarellas Llompart
Suplent: Margarita Horrach Beltrán
- Comitè Local Creu Roja a Balears:
Titular: Magdalena Cantarellas Llompart
Suplent: Margarita Horrach Beltrán
- Consells Escolars de Centres d'Ensenyament:
Titular: María Payeras Crespí
Suplent: Catalina Coll Puigserver
- Consorci pel Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB):
Titular: Rafel Torres Gómez
Suplent: Antonio Jesús Aguilar Chicón
- Consorci de Informàtica Local de Mallorca:
Titular: Antonio Jesús Aguilar Chicón
Suplent: David Devis Ferrer
- Juntes de Compensació per l'execució de plans parcials i projectes d’urbanització:
Titular: Felip Jerez Montes
Suplent : Antonio Jesús Aguilar Chicón
- Fundació Hospital Comarcal d’Inca:
Titular: Rafel Torres Gómez
Suplent: Margarita Horrach Beltrán
- Consorci Pla d-Inca (Museu del Calçat):
Titular: Maria Payeras Crespí
Suplent: Rosa Maria Tarragó Llobera
SEGON.- Publicar els anteriors nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
comunicar-los als respectius organismes i institucions”.
El Sr. Ramis manifesta que en relació a aquesta proposta i amb reiteració a altres
intervencions que han tengut, el seu grup creu que l'equip de govern a l’hora de nomenar
els representants de l'ajuntament a diferents organismes i institucions podria tenir en
consideració designar persones de l'oposició com a representants d’aquests organismes,
ja que n’hi ha que no tenen tanta influència política.
El Sr. Batle explica que aquesta és una petició que s'ha fet reiteradament en diferents
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legislatures i li consta que el seu partit ha donat cobertura a aquesta possibilitat sempre
que ha estat possible però ara ha canviat i ja no hi ha una representació com quan hi
havia, per exemple, el tema de les caixes en que es varen assignar funcionaris de la casa.
Hi ha algun lloc a on els representants de l'ajuntament no tenen una càrrega política tan
decidida i, per exemple, està clar que a la Mancomunitat del Raiguer és difícil que no hi
vagi un representant del govern o a la Federació Espanyola de Municipis, perquè al final
hi ha un debat polític, d’idees, s’arriben a molts acords, els problemes del batle sempre
són els mateixos. Potser en algun tema no hi hauria tanta càrrega política però al final qui
hi va sempre hi va en nom del batle i si un membre de l'oposició va a parlar en nom del
batle al final es converteix en un debat polític, perquè sinó, evidentment, podrien governar
plegats, que és una possibilitat, però no des del moment en que no governen. Si entrassin
dins l'equip de govern podria ser, però estant a l'oposició és difícil que ells puguin anar a
representar les idees del batle i del l'equip de govern en temes com els que avui es duen
al Ple, que potser algun no té una càrrega política al cent per cent, però que té una
càrrega ideològica, d’acció, de forma de governar, i el representant del batle és complicat
que sigui un membre de l'oposició. Ja ho va mirar però avui la situació és diferent i es
troben amb que els assumptes que es plantegen dins l'ajuntament són bàsicament en
representació de la batlia. Per exemple, i amb tot el seu respecte, veu un poc difícil que el
Sr. Ramis representi les idees del batle perquè tenen un debat polític.
El Sr. Ramis comenta que coneix l’existència d’institucions, fins i tot presidències de
comissions que no són netament polítics, a on l’assumeix l'oposició directament.
El Sr. Batle contesta que n’hauran d’aprendre perquè el veu difícil defensant les seves
idees però que si hi poden arribar ja li va be.
El Sr. Ramis diu que tendran alguna cosa en comú.
El Sr. Batle contesta que han de tenir clar que si van en nom del batle no és per dir el que
ells volen dir, sinó el que pensa el batle, i aquesta és la diferència, que el Sr. Ramis tendrà
el seu criteri però que si van a parlar en nom del batle han de dir el que vol el batle i no el
que vol l'oposició. Ho ha mirat amb molta cura, i si n’hi hagués alguna en la que el grup
socialista pogués representar no hi veu cap problema i es pot modificar en qualsevol
moment.
El Sr. Garcia manifesta que la seva postura sempre ha estat la mateixa i entenen que
l'equip de govern és el que governa i que les persones que designa lògicament han de ser
de la seva confiança i entenen que els que integren el grup de govern del Grup Municipal
Partit Popular són de la confiança del batle i del seu grup; per tant, encara que es donen
compte de que hi ha algun nomenament que no sap com dir-ho però que ja sortirà en el
seu moment, entenen que no s'han de pronunciar ni a favor ni en contra perquè
lògicament no els nomenen ells ni estan en contra perquè són els seus. De la mateixa
manera vol aprofitar en aquest moment per referir-se als nomenaments eventuals, quan
sempre han reconegut que un càrrec de confiança no ha de ser del seu grup sinó del
batle, i en el seu moment es referien a que com a càrrec de confiança havia de fer feina
pel batle i per l'ajuntament i no fer feina pel partit. Aleshores, un càrrec de confiança
designat per fer feina per a l'ajuntament ha de fer feina per a l'ajuntament, això ho cita de
passada, i en aquest cas entén perfectament que el Sr. Batle designi a tots els càrrecs del
seu grup i si un dia formen part del govern ja exigiran formar part d’alguna qüestió
d’aquestes però ara no és la seva oportunitat i ja es veurà, per la qual cosa el seu vot ni
serà favorable ni en contra.
El Sr. Rodríguez vol comentar dues coses:
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La primera és que els representants no representen el batle, sinó que representen la
corporació, i la corporació és plural, és a dir, onze a deu, i aquest onze a deu es transmet
després damunt el paper en que són golejada, vint-i-pico a zero; això no és una
demostració del que és la corporació. És cert que en aquest cas representen el batle
perquè són del seu partit polític, però aquí la proposta de batlia diu molt clar
“Representants de la corporació en els organismes i institucions que s’assenyalen”.
En segon lloc, i li sap greu, però ara d’una tirada li ha de llevar un, ja que el CDEIB no
existeix, té nocions de que aquest organisme va desaparèixer i és un doi nomenar un
organisme que no existeix.
El Sr. Batle farà dues matisacions per un aclariment, i està clar que la representació de
l'ajuntament la té aquesta corporació, però després les regles del joc són que algú ha de
dur les regnes i l’ha de gestionar; tot té les seves matisacions i normalment qui té la
representació de totes aquestes institucions hauria de ser el batle, que és el màxim
representant, i el que fa el batle és delegar en persones del seu equip per no tenir la
representació de totes les institucions perquè sinó no faria altra cosa més que anar a totes
aquestes reunions i, evidentment, com qui hauria d’anar és el batle doncs aquest assigna
algú que el representi i amb bon o mal criteri pensa que qui millor el representa és un del
seu equip, perquè el representant de totes aquestes institucions i organismes és el batle i
delega en persones del seu equip, encara que efectivament seria possible delegar en
persones de l'oposició però seria difícil poder transmetre les idees del batle per un
membre de l'oposició, i allò més normal és que si no hi va el batle hi vagi un membre del
seu equip de govern, perquè qui ha de representar l'ajuntament és el batle, siguin deu o
onze, però és qui ho representa. Si el CDEIB no existeix no hi ha cap problema, han
agafat la plantilla dels nomenaments de la passada legislatura i el Sr. Secretari, amb bon
criteri, ha dit que s'han de representar tots aquests, però si el CDEIB no existeix no té cap
sentit anomenar-ho. Creu que és un tema més de forma que de fons però que està clar
que la persona que ha d'anar en representació del batle ha de ser algú que en un moment
donat pugui demanar al batle la seva opinió i el criteri que s'ha de defensar és el del batle
en nom de la corporació.
Seguidament es passa a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a
favor del Grup Municipal Partit Popular i deu (10) vots d’abstenció del Grup Municipal
PSIB-PSOE, Grup Municipal Independents d'Inca i Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per nomenar
representants de l’ajuntament a diferents organismes i institucions.
8.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER DETERMINAR L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA
ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per determinar l’assignació econòmica als
grups polítics municipals, de data 24 de juny de 2011, i que transcrita textualment diu:
“L’art. 73 de la Llei de Bases de Règim Local, en el seu apartat tercer, preveu que el Ple
de la Corporació podrà assignar als grups polítics municipals pel seu funcionament una
dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fixo, idèntic per a tots els
grups municipals, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cada un d’ells.
Considerades les disponibilitats pressupostàries de l’ajuntament i avaluades les despeses
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necessàries pel correcte funcionament dels grups polítics municipals, es considera adient
establir una quantitat fixa mensual per a tots els grups de 738,56 euros, i una altra
variable de 263,78 euros mensuals per a cada membre de que disposi el corresponent
grup municipal dins el consistori. Per tot això, el que subscriu eleva a la consideració del
Ple de l’Ajuntament les següents Propostes d’acord:
PRIMER.- Aprovar, amb efectes de dia 1 de juliol de 2011, una assignació econòmica als
grups polítics municipals d’aquest ajuntament, que estarà conformada pels següents
components fixos i variables:
Component fixo: 738,56 euros mensuals per a cada grup polític municipal.
Component variable: 263,78 euros mensuals per a cada regidor de que disposi el
corresponent grup polític municipal dins el consistori.
SEGON.- Les anteriors assignacions seran actualitzades anualment aplicant sobre elles, i
després sobre les ja revisades, el percentatge d’IPC.
TERCER.- Significar als grups polítics municipals que, de conformitat amb el que estableix
l’art. 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local, aquestes assignacions no es poden
destinar al pagament de remuneracions de personal ni a l’adquisició de bens que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i que els grups hauran de dur una
comptabilitat específica de la seva assignació que hauran de posar a disposició del Ple
sempre que aquest així ho demani”.
El Sr. Garcia manifesta que la seva intervenció en relació a aquest punt serà sota dos
punts de vista, un d’oportunitat quant al moment en que es troben i un altre en funció del
criteri. Ha dit, i ho reiterarà segurament al llarg d'aquest ple i dels següents, que podran
començar de zero, però també tenen la història darrera. Quant a l’assignació als partits
polítics, la primera vegada que es va debatre i les successives, es va comentar que es
referia als fets de que els distints grups, i suposa que es referia al grup de l'oposició
principalment, no disposaven d'un despatx a la casa consistorial, com per llei els podria
pertocar, ni disposaven dels mitjans necessaris per tal de desenvolupar la seva tasca com
a grup polític municipal. Ha d’entendre que al manco l'equip de govern sí que disposa de
tots els despatxos, no com a grup municipal però sí pel fet de ser equip de govern,
disposa de tots els despatxos que hi pugui haver a l'ajuntament. Aleshores, en funció
d'aquest criteri, que va ser al qual es va referir, no ja la primera vegada sinó cada vegada
que s'ha fet al·lusió a aquesta assignació als grups municipals, s'ha fixat aquesta
remuneració. Però avui en dia, a més, es troben en una situació que no fa falta descriure
ni fa falta discutir si és culpa del Sr. Zapatero, del Sr. Rajoy, dels mercats, de Brussel·les,
de Grècia o de ningú, sinó que la situació econòmica d'Inca és la que és, serà millor o
pitjor, i no creu que sigui el moment d’entrar a discutir aquestes qüestions, però creu que
els partits polítics, i parlarà en nom del seu perquè no li agrada parlar en nom dels altres,
aprovar a dia d’avui unes assignacions que van des d’aproximadament els 40.000 euros
que percebrà el Grup Municipal Partit Popular durant un any front als 12.000 euros que
cobraran els partits minoritaris com el seu i mantenir les mateixes remuneracions els
pareix que hi cabria fer un esforç per dues vies. Aquestes assignacions tenen dos criteris,
un fix, que podrien interpretar com a correcte, encara que n’és ben conscient de que el
partit majoritari ho interpretarà d'una altra manera; i vol dir que el seu grup no és que hagi
caigut del cel, encara que siguin uns àngels, sinó que els agradaria poder disposar de
més doblers per poder fer més tasca, ja que els doblers són imprescindibles per fer
qualsevol cosa, però si el criteri és un despatx, doncs el despatx hi hauria de ser igual per
tothom. Demana, per què introdueixen un component variable de 263 euros per regidor si
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el grup de més regidors té més remuneracions i té més disponibilitat econòmica.
Aleshores, no creu que aquests criteris es corresponguin amb el criteri que sempre s'ha
utilitzat, que és la no disponibilitat d'un despatx, i creu que en la situació actual s'hauria de
plantejar una reducció d'aquestes quantitats importants. Veu que estan tot sols, que el
grup anterior al seu, ni per ordre ni per desordre ha volgut fer cap intervenció. Com ja li va
fer saber al Sr. Batle anteriorment, a una reunió que entén que era absolutament informal
encara que va ser de debat i a la qual hi varen assistir el Sr. Batle, el Sr. Ramis i ell, i el
seu grup va fer la proposta de que entenia que s’havia de reduir entre un 10 i un 15% i a
més reestudiar el component variable; però en aquella situació la proposta no es va
debatre, i en el moment en que ho va proposar es va aixecar la sessió i li varen dir que ja
es faria una proposta posteriorment. Creu que per criteri, un despatx és un despatx i ha de
ser per a tots, i, per oportunitat de la situació econòmica actual proposarien una reducció
més pròxima al 15% si tots els grups s’avenen a be; sinó votaran en contra i ja han
manifestat la seva opinió d'aquesta assignació.
El Sr. Rodríguez voldria fer una proposta en positiu: donat que aquest component fix és
en teoria pel lloguer d'un local dels partits polítics, ja que no poden tenir local a
l'ajuntament, i donat que l'ajuntament té una sèrie de locals que no s’utilitzen per a res en
el mercat cobert, la seva proposta seria que el mateix ajuntament dugués a terme la
reforma necessària de tres locals dels que hi pugui haver en el mercat cobert i es
bescanviï després el lloguer per part d'aquesta quantitat, una part molt important del que
pugui ser un local d'aquests. Creu que és una proposta que fan en positiu i que saben que
no serà d’avui per demà, ja què hi ha una feina per fer, però pensen que no estaria gens
malament poder disposar els grups de l'oposició d'un petit local a la zona del mercat
cobert, de la mateixa manera que els membres del govern disposen de tot l'ajuntament.
No és una cosa per decidir ara mateix però és una proposta que fan en positiu.
Quant a allò del 15%, el Sr. Rodríguez no entén si el Sr. Garcia es refereix al component
fix i al variable, al total o exactament a què.
El Sr. Garcia contesta que eliminarien el component variable, encara que sap que no
tendrà el recolzament dels altres grups, i reduirien el fix un 15%.
El Sr. Batle comenta que com a equip de govern tenen molt clar que les assignacions que
es fan als grups municipals és pel seu propi funcionament, es va arribar a un acord per a
que els grups municipals poguessin disposar d'unes aportacions econòmiques per poder
dur a terme la seva funcionalitat independentment de que estiguin al govern o a l'oposició.
És cert que fa anys es va parlar del tema del lloguer d'un local, però discrepa amb el Sr.
Rodríguez en que siguin tres grups polítics, sinó que són quatre, ja que ells com a partit
tenen una tasca i també tenen un local.
El Sr. Rodríguez aclareix que no parlava com a partit polític sinó com a grup municipal.
El Sr. Batle recorda el debat de quan es varen assignar les quantitats, que eren pel
funcionament del grup municipal, del partit polític, es va parlar en el seu moment i entén
que aquestes no són unes quantitats exagerades; si trobassin que ho són no tendrien cap
problema en reduir-les però, com a normal general, fer una reducció d'un 15% s'ha
d’estudiar, i això d’eliminar els components variables i fixos és una cosa que s'ha
d’estudiar ben estudiada. Ara mateix el seu grup opina que les retribucions que reben els
grups municipals són correctes, no són desmesurades, no estan inflades, no estan
desproporcionades, i mantendran la postura, podent estudiar altres possibilitats com ha dit
el Sr. Rodríguez; no obstant, hauran de filar molt prim perquè la idea dels locals del
mercat cobert és que siguin dinamitzadors comercials, per qüestió de la crisi. Avui mateix,
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per exemple, al grup municipal, amb la regidora de comerç, s'ha mirat el plec de
condicions i s'ha parlat de fer un descompte del lloguer del 50%; inclús s'ha proposat que
ho mogui una immobiliària o un agent, ja que aquí s’està pendent de que vengui qualcú,
es podrien treure al mercat i dinamitzar-los una mica més a nivell comercial. Aquestes són
idees que al Sr. Batle li aporten frescor i que són interessants, perquè és objectiu que ja hi
hagi quatre o cinc botigues que donen caire comercial a l’entorn, i al final la gent fa gent,
creant un flux comercial que els interessa. Tot es pot estudiar però el Sr. Batle és més
partidari de fer una rebaixa en el lloguer; potser el lloguer que tenen avui, en el seu dia era
econòmic, però avui en dia, amb la situació econòmica que hi ha, s'haurien de plantejar
fer un descompte del 50% del preu que tenen, i en lloc d’esperar que venguin els clients
esser ells mateixos qui moguin el tema i vagin a cercar els clients. Totes aquestes
iniciatives són bones per tal de crear aquest dinamisme comercial que era el que es
pretenia amb aquests locals.
Seguidament es passa a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: desset (17) vots
a favor del Grup Municipal Partit Popular i Grup Municipal PSIB-PSOE, dos (2) vots en
contra del Grup Municipal Independents d'Inca i dos (2) vots d’abstenció del Grup
Municipal PSM-Iniciativa Verds.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per determinar
l’assignació econòmica als grups polítics municipals.
9.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES INDEMNITZACIONS PER
ASSISTÈNCIES A SESSIONS DELS REGIDORS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar les indemnitzacions per
assistències a sessions dels regidors, de data 24 de juny de 2011, i que transcrita
textualment diu:
“Constituïda la nova Corporació i de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de
Bases de Règim Local, en relació al art. 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, procedeix la determinació de les indemnitzacions
dels regidors per assistència a òrgans col·legiats. Considerant la dedicació i
responsabilitat que exigeixen els càrrecs municipals, el que subscriu eleva a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents Propostes d’Acord:
Primer.- Aprovar, amb efectes de dia 1 de juliol de 2011, el següent
règim
d’indemnitzacions als regidors per l’efectiva assistència a les sessions dels següents
òrgans col·legiats de l’ajuntament:
A.- Cada regidor que efectivament concorri a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
percebrà una indemnització per assistència de 641,89 euros per sessió, amb
independència de la seva durada. Els regidors que siguin portaveus del seu grup
municipal cobraran la quantitat de 987,52 euros.
B.- Cada regidor que efectivament concorri a la sessió ordinària de la Junta de Govern
percebrà una indemnització per assistència de 444,38 euros per sessió, amb
independència de la seva durada.
C.- No es cobraran indemnitzacions per l’assistència a les sessions extraordinàries del ple
i de la Junta de Govern.
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D.- Els regidors que el ple municipal hagi declarat o declari en dedicació exclusiva o
parcial únicament percebran la seva retribució, per la qual cosa no podran cobrar les
anteriors indemnitzacions a partir de la data en que tingui efectes l’esmentada declaració
de dedicació.
Segon.- Les anteriors assignacions seran actualitzades anualment aplicant sobre elles, i
desprès sobre les ja revisades, el percentatge d’IPC.
Tercer.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler
d’anuncis de l’ajuntament de conformitat amb el que disposa l’art. 75.5 de la Llei de Bases
de Règim Local”.
El Sr. Garcia entén que determinar les retribucions o assignacions s'ha de fer partint de
dos caires, el criteri que es segueix i la situació en la qual es troben. Ha de tornar repetir
que no han de posar d’exemple ni al Sr. Bauzá, ni a la Sra. Salom, ni al Sr. Zapatero, ni al
Sr. Rajoy, ni a Castilla La Mancha, ni a Catalunya, etc. quant a la situació econòmica i a la
política que han dut a terme, o les notícies que estan sortint pel diari, per exemple al
Diario de Mallorca d’avui amb la sorprenent notícia de que hi havia tant de càrrecs
designats a societats que cobraven unes quantitats elevades, però que l’actual govern ja
va retallar, i és la primera notícia que té de que s’havien retallat i de que eren tan
excessives. Tot això ve donat per la situació econòmica actual i en aquest consistori
també l’han de tenir en compte, per la qual cosa plantejarien una reducció. Aquí realment
no es produeix cap congelació ni es produeix cap reducció de sou, és a dir, amb l’acord
que aproven avui es fixen uns sous que es revisaran anualment d’acord amb l’IPC. Són
els sous anteriors, excepte en el cas del batle que són dues pagues més, la qual cosa
suposa un augment, ho ha dit en privat i ho pot dir en públic, s'hauria de revisar els sous q
cobren altres batles assignats des del consell insular, que li sembla que són superiors al
sou del batle d'Inca, i que el Sr. Garcia, amb el pas dels anys ha pogut entendre que el
batle d'Inca requereix una dedicació exclusiva i per tant un sou en proporció a la seva
dedicació. Però ja es despista absolutament amb el criteri que segueixen les dedicacions
exclusives, i vol repetir el que ha dit abans, que no es fica amb el nom de les persones
que tendran una retribució exclusiva o no, sinó amb els càrrecs, són formes de veure les
coses, és la forma de veure-ho del Grup Municipal Independents d'Inca, és la forma del
Grup Municipal Partit Popular, això és el que exposen aquí, entenen que el batle hauria de
tenir i tendrà dedicació exclusiva i no votarien en absolut en contra, però sí el criteri és per
la feina que es desenvolupa i aquesta és la feina efectiva dins l'ajuntament, entenen que
els que tenen més tasca d’ara endavant serien segons l’organització del Grup Municipal
Partit Popular el coordinador i el regidor d’Hisenda, després podria venir Serveis, però ja
els costa, i vol repetir que no parla de les persones que ocupen aquestes tasques, sinó de
tasques en extracte, aleshores no els quadra el criteri que es segueix per retribuir en
exclusivitat els determinats càrrecs, per tant, el criteri que es segueix no ho aclareixen i
esperen que al llarg del debat s’aclareixi. La seva postura seria la dedicació d'un regidor
amb molt personal qualificat i tècnic, podria ser inferior a la dedicació d'un regidor amb
menys personal, això donaria justificar qualque nomenament amb dedicació exclusiva
però desqualificaria a la vegada alguns dels que l'equip de govern fa. Sense cap dubte el
que tenen clar és que d’aquí a poc temps parlaran de baixar el sou als funcionaris, no per
l'ajuntament directament sinó per lleis que pareix evident que sortiran i serà així, i de fet
als funcionaris segons quines assignacions que tenien ja se les han retirat, dir que a
l'ajuntament es congela el sou no està dins la mateixa història. Si creu i opina que
l'ajuntament retallarà els pressuposts de moltes àrees de gestió municipal, creu que
també s'hauria de fer. És cert que si es lleven les indemnitzacions per assistir als plens
extraordinaris, la massa global d’assignacions potser que disminueixi però aleshores el
criteri no és el de feina, ja que hi haurà més feina i la remuneració no va en funció de la
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feina sinó que hi ha feina que no es paga. Aleshores demana quin és el criteri real que
duen a terme, perquè els preocupa bastant. Creuen que a la situació actual s'hauria de
rebaixar els sous i sempre expressen la quantitat al voltant d'entre un 10 o un 15%, per a
tots, i hauria de ser més explícit, perquè personalment i pel temps que du a l'ajuntament, li
molesta molt que s’aprovin unes assignacions que són per assistència al ple i que
únicament es cobrin per assistir al ple, és a dir, pareix esser que cobraran 987 euros per
venir al ple una vegada cada mes; doncs això no es així, personalment fins ara, i ara
tendrà la sort de poder repartir la tasca, havien d’assistir a la ciu dels dilluns, a la dhisenda
els dimarts de cada setmana, a la de cultura sempre que podien una vegada cada mes, a
distints patronats i a distintes reunions de portaveus, etc. Per tant, l’efectiva remuneració
dels portaveus o dels regidors per assistència als plens no és només per aquesta
assistència, sinó per una altra tasca en la qual no poden incloure el que sigui
representativitat no ja de l'ajuntament sinó del partit, perquè sinó hauria de reconèixer que
el grup de l'equip de govern es mereixeria una dedicació exclusiva elevada al quadrat,
perquè la capacitat que tenen per assistir a actes, fotos i reunions fora de l’horari de tasca
administrativa és admirable, però entén que aquesta no ha de ser remunerada. Per tant,
podrien entrar a valorar els criteris, però de moment plantegen una reducció en
percentatge del sou, i si als funcionaris se’ls va rebaixar un 5% del sou, i si s’està
debatent si rebaixar un 5% més del sou del funcionariat, creu que els regidors com a
mínim es podrien posar en aquest nivell i que sigui efectiva en aquest sentit. Quant al que
ha dit abans dels plens, sempre han votat que els plens propis que no siguin no
extraordinaris de tasca sinó els que siguin com per exemple el nomenament de fills
il·lustres o designacions de taules electorals, que són plens dit amb un to distès de “passa
tu, passa tu” creu que mai s'han de cobrar i sempre s'ha votat d'aquesta manera. El que
proposen és una reducció de sous i de les assignacions als regidors del 15%.
El Sr. Batle vol aclarir, i demana que li rectifiquin si està equivocat, creu que quan va
haver la rebaixa del 5% dels funcionaris aquest ple va decidir que també es rebaixàs als
regidors el 5% del sou, o sigui que això ja es va aplicar. Si es dona el cas, com preveu el
Sr. Garcia, de que tornàs venir una rebaixa dels funcionaris, segurament, amb el criteri de
tots, tornarien estudiar la rebaixa, però si no va malament creu que quan es va baixar el
sou als funcionaris els representants municipals d'aquesta corporació es va rebaixar el
sou un 5%.
El Sr. Garcia comenta que no va ser exactament així i que ho explicarà a la seva segona
intervenció.
El Sr. Batle explica que no es cobra pels plens als quals assisteixen, sinó que es cobra
per fer una feina global, és una manera de retribuir i ho fan a través d'aquestes
comissions, plens, dedicacions parcials, exclusives, per la tasca global que es fa, de fet si
només es cobràs per venir a un ple no seria just, però es valora la tasca mensual que fa el
regidor, ja sigui del govern o de l'oposició, la manera que han trobat per rebre aquesta
retribució és aquesta, podrien trobar una altra però sap que a vegades és difícil pel tema
legal i recorda que quan va entrar en aquest ajuntament es percebien d’una altra manera i
després es va canviar perquè hi havia una normativa que hi va obligar. Entén que aquí no
estan pagant 987 euros per venir al ple sinó per fer una tasca durant tot el mes, depenent
o no després de si es fa molta feina i cadascú determina dins el seu organigrama i dins el
seu grup què és allò important; el Sr. Garcia ha dit amb cert to irònic allò de les fotos però
el Sr. Batle té molt clar que, com a batle i en representació de l'ajuntament i del poble
d'Inca, allà a on el conviden hi va. És com, per exemple, el regidor d’esports, que és
normal que hi vagi quan hi ha un acte esportiu i també és normal que els membres de
l'oposició, com per exemple, la seva amiga Margarita, hi vagi quan hi ha un acte de
cultura perquè hi està sensibilitzada. Però aquesta és tasca del regidor, ja estigui al
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govern o a l'oposició, cadascú tria si anar o no als actes, i el Sr. Batle entén que van en
nom de la corporació, en nom de l'ajuntament d'Inca i en nom de la seva formació política,
hi ha una representació social que no poden evitar, això no es quantifica però el que sí es
quantifica és el global de la gestió, i un regidor que normalment no fa feina no tendrà
continuïtat. Repeteix que creu que no són quantitats que estiguin desajustades, mai ha
hagut una tendència en aquest ajuntament de tenir un gran sou, sinó que van dins la
normalitat inclús tirant per baix de la mitja. Tot és millorable i tot es pot reduir, però ells
han tengut austeritat quan no hi havia austeritat i opina que és injust que ara, perquè hi ha
austeritat, en tornin pagar. Aquest és el seu criteri com a grup municipal, sempre han
tengut una certa austeritat en els sous i en les retribucions dels grups municipals, dels
regidors i dels batles, sempre ha estat un ajuntament bastant tranquil en aquest aspecte i,
evidentment si han de fer un esforç el faran, però l'ajuntament no es troba en una situació
econòmica tan exagerada com per haver de revisar els sous, sinó bastant normal i
conseqüent amb la seva situació econòmica.
El Sr. Rodríguez manifesta que, partint de que estan parlant d’àrees en extracte, poden
entendre que és un sistema de remuneració com pugui ser qualsevol altre. A altres
ajuntaments en tenen d’altres, per exemple, per punts. Aquest ajuntament va prendre la
decisió en el seu moment de retribuir d'aquesta manera. Estan contents de que en
aquestes converses prèvies que ha hagut a la reunió de portaveus que hi va haver,
s’hagin tengut en compte o hagin coincidit en criteris com, per exemple, cobrar només
dotze plens per any. Saben que l’any 2010 es varen cobrar catorze com a mínim i passar
de dotze a catorze ja és una passa endavant. Voldria que també tenguessin en compte
que si hi ha una baixa mèdica d'una persona de l’entitat corporativa que no hi pugui
acudir, perquè està malalta o perquè ha tengut un accident, a un ple o a una comissió,
siguin igualment remunerades de la mateixa manera que un treballador quan està de
baixa pot cobrar la baixa en la qual està. Demanen que això es pugui du a terme perquè
pot coincidir en la setmana en que es fa el ple, com li va succeir a ell mateix fa vuit anys
en que no es va trobar bé aquella setmana però hi havia assistit a totes les reunions
anteriors, és un tema que li va passar a ell però n’està segur que a molts altres també.
Aleshores fan aquesta proposta, contents de coincidir en que només es pugui cobrar
dotze plens cada any, que si després en surten d’extraordinaris es negociï i que no sigui
un vici de l'equip de govern posar un ple extraordinari cada quinze dies, sobretot en horari
laboral, han de tenir en compte que hi ha gent que fa feina a altres bandes i ho ha de
deixar. En principi poden estar d'acord en que si s'ha de baixar un 10 o un 15%, si ho
parlen i ho decideixen entre tots, per ells no hi haurà cap problema.
El Sr. Batle comunica al Sr. Secretari que ha de reconèixer que el Grup Municipal PSMIniciativa Verds ja li havia fet arribar en les converses prèvies allò de la no assistència per
baixa mèdica, i de fet s’ho havia apuntat però com que la seva intervenció anava dirigida
al Sr. Garcia no ho havia dit; no sap si jurídica o legalment hi ha cap inconvenient però en
principi ja li havien dit que acceptarien aquest cas perquè entenen que és just en la
manera en que s’està retribuint una acció global i no una acció concreta. El Sr. Rodríguez
té tota la raó i si un dia, per determinades circumstàncies, una persona no pot assistir per
temes de malaltia, pugui tenir la retribució que li pertoca.
El Sr. Secretari explica que és un règim d’indemnitzacions i que en el sentit estricte no hi
veu cap inconvenient si tots hi estan d'acord i tenint en compte el sentit global que li
donen a la retribució.
El Sr. Batle entén que es trobaran amb dos o tres casos dins una mateixa legislatura, ja
que quan una persona no assisteix al ple és perquè realment no hi pot anar; en qualsevol
cas, la retribució va en el sentit de tota la tasca desenvolupada durant el mes.
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El Sr. Secretari explica que en el sentit estricte és així, però que si li donen el sentit global
de que això està intentant retribuir la feina de tot el mes és una injustícia que el dia que ha
de cobrar aquella persona caigui en una malaltia i no la pugui cobrar. La qüestió és
aquesta i tècnicament la manera correcta és així com està plantejat, però si tots hi estan
d’acord es pot fer aquest plantejament.
Seguidament es passa a votar l’esmena del Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds per
afegir un punt que textualment diu: “... causa justificada per baixa mèdica...” i n’esdevé el
següent resultat: denou (19) vots a favor del Grup Municipal Partit Popular, Grup
Municipal PSIB-PSOE i Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds i dos (2) vots d’abstenció del
Grup Municipal Independents d'Inca.
A continuació es passa a votar la proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
denou (19) vots a favor del Grup Municipal Partit Popular, Grup Municipal PSIB-PSOE i
Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds i dos (2) vots en contra del Grup Municipal
Independents d'Inca.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar les
indemnitzacions per assistències a sessions dels regidors.
10. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES DEDICACIONS EXCLUSIVES I
PARCIALS I LES SEVES RETRIBUCIONS
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar les dedicacions exclusives i
parcials i les seves retribucions, de data 24 de juny de 2011, i que transcrita textualment
diu:
“De conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de Bases de Règim Local, en
relació al art. 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i en referència a les dedicacions exclusives i parcials dels regidors, el qui
subscriu eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents Propostes d’Acord:
Primer.- Declarar, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de Bases de
Règim Local, en la situació de dedicació exclusiva i una retribució de catorze pagues
anuals per import íntegre mensual de 2.592,26.- Euros, amb efectes de dia 1 de juliol de
2011 i donant-lo d’alta al règim general de la seguretat social, al Sr. Rafel Torres Gómez.
Segon.- Declarar, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de Bases de
Règim Local, en la situació de dedicació exclusiva i una retribució de dotze pagues
anuals per import íntegre mensual de 2.592,26.- Euros, amb efectes de dia 1 de juliol de
2011 i donant-los d’alta al règim general de la seguretat social, als següents regidors:
Sra. María Rosa Tarragó Llobera
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sr. José Pastor Espada
Tercer.- Acordar que els grups municipals, per cada tres regidors de que disposin en el
Consistori, puguin designar un regidor que serà declarat pel ple en dedicació parcial del
70% de la jornada habitual dels funcionaris de la Corporació i una retribució de dotze
pagues anuals per import íntegre mensual de 1.814,59 euros. Aquells grups municipals
que no disposin de tres regidors podran designar cada un d’ells un regidor en dedicació
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parcial, qualsevol que sigui el seu número de regidors.
Quart.- De conformitat amb el acord anterior, es declaren en dedicació parcial amb
efectes de dia 1 de juliol de 2011, amb les condicions establertes anteriorment, els
següents regidors:
Sr. Virgilio Moreno Sarrió
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. Andreu Caballero Romero
Cinquè.- La percepció d’aquestes retribucions per part dels regidores declarats en
dedicació parcial, impossibilita la percepció de indemnitzacions per assistència a
sessions de organismes col·legiats.
Sisè.- Les anteriors assignacions seran actualitzades anualment aplicant sobre elles, i
desprès sobre les ja revisades, el percentatge de IPC.
Setè.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’art. 75.5 de la Llei de Bases
de Règim Local”.
El Sr. Secretari explica que en aquest apartat figura un error numèric quant a la dedicació
parcial, allà a on diu 1.837,50 euros ha de dir 1.814,59 euros. Per altra banda, el Grup
Municipal PSIB-PSOE i el Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds li han fet arribar que les
designacions que ells fan són a favor del Sr. Moreno, de la Sra. Sabater i del Sr.
Caballero.
El Sr. Ramis manifesta que no han intervengut abans en aquests punts perquè tenien un
contingut totalment comú, que són les retribucions dels regidors i dels grups municipals.
Fa ja bastants legislatures que des del Grup Municipal PSIB-PSOE mai han volgut fer
demagògia quant als sous. És cert, i en els mitjans de comunicació ho veuen, que
s’aprofiten aquests primers plens per fer una crítica dels governs, però pensen que hi ha
un component que no poden oblidar i és que ells són representants de tots els ciutadans,
en aquest cas d'Inca, i que estan fent una feina pel poble; qualsevol regidor d'aquest
consistori, sigui del grup que sigui, el que vol és fer el millor per a la seva ciutat. Per tant,
aquests llocs podrien no ser retribuïts, però en aquesta situació és molt difícil que si no
tenen molts doblers puguin anar a un consistori sense tenir una retribució. Ara bé,
aquestes quantitats creu que són ajustades i comparables a qualsevol ajuntament de l’illa,
fins i tot més reduït que a alguns municipis, però sí que s'ha de valorar quina és la feina.
Moltes vegades aquesta feina que fan ells és desconeguda i ara amb les intervencions
dels diferents portaveus s'ha fet referència a aquesta assistència a les comissions i plens;
no és que arribin i s’asseguin, sinó que prèviament han hagut d’estudiar les propostes,
s'ha hagut de fer una feina prèvia, hi ha actes que són importants i que la gent ho
reclama, que són els de representació. Si aquesta corporació no assistís als determinats
actes, tant esportius com culturals, els ciutadans també reclamarien en contra d'aquesta
actuació. També és feina del seu grup la fiscalització de la feina que fa l'equip de govern i
és una de les feines importants que ha de fer l'oposició, per tant, totes aquestes tasques
són importants que s'han de fer des de l'oposició i mereixen i necessiten una reivindicació
davant els ciutadans. Abans feia referència a la importància de que la feina que es fa en
els plens es visualitzi des de fora i que els ciutadans vegin la feina que es fa, perquè
moltes vegades és desconeguda. A tots els representants polítics els costa molt arribar
als ciutadans, transmetre la feina que estan fent, intentant que sigui la millor pel poble,
amb les seves diferents idees que representen a cada grup. Per altra banda, no poden
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oblidar en cap moment la situació que estan vivint, es una situació difícil, de dificultats
econòmiques; per això el seu grup va presentar una proposta ara fa un any de reducció
dels sous, que en aquell moment era d'un 10% i se’ls va acusar de que era una proposta
mediàtica, la varen rectificar perquè a nivell de la Federació Espanyola de Municipis la
proposta definitiva va ser d'un 5%, aquest consistori la va aprovar i es varen reduir els
sous.
El Sr. Ramis manifesta que durant el temps que ha durat aquesta legislatura també tenien
una dificultat quant a la convocatòria de plens extraordinaris; moltes vegades, l'oposició
plantejava un ple extraordinari i se’ls acusava de que volien una retribució. Aleshores creu
que aquesta modificació a la qual s'ha fet referència de que els plens extraordinaris no
seran retribuïts és molt positiva i és una mesura d’austeritat que fa el consistori. Arriben a
un punt en que han de valorar la feina dels regidors i han de tenir una justa retribució. Al
grup socialista, l’alternativa a la democràcia li fa molta por i, per tant la seva feina ha
d’estar reconeguda. En aquest sentit el seu vot, com ha estat fins ara, serà a favor
d'aquesta proposta.
El Sr. Garcia s'ha sorprès quan el Sr. Ramis ha començat parlant de la demagògia que
surt als diaris, quan ell ha llegit els diaris i no veu qui ha fet demagògia; creu que cadascú
ha expressat la seva opinió que és el mateix que es fa en el ple.
El Sr. Ramis aclareix que no es referia a les paraules del Sr. Garcia i que aquesta és la
deformació conjuntural que sempre hi ha. El Sr. Garcia comenta irònicament que sempre
té la deformació de que quan es parla en el ple es parla només d'Inca i sempre comença
a parlar pensant que quan es parla es fa d'Inca, però que no té més importància. El Sr.
Batle demana al Sr. Garcia que no sigui tan malpensat i el Sr. Garcia contesta que ell, per
Inca, sempre vol ser “benpensat”. Aleshores, quant al tema dels sous, el Sr. Garcia opina
que cadascú pot expressar la seva opinió i, tant al seu grup com a ell personalment,
sempre els ha semblat molt correcte que cadascú expressàs la seva opinió; a un moment
determinat varen expressar en públic que tots els grups s’havien convençut de que
realment els regidors havien de percebre unes remuneracions més elevades. No obstant,
si els sous són dignes, indignes, proporcionals a la feina, etc, ho deixa sota l’apreciació de
cadascú, però si han de ser més o menys elevats podria ser un concepte en el qual tots hi
podrien estar d'acord, han d’establir aquestes remuneracions i això és el que s’està
discutint aquí.
El Sr. Garcia vol tornar un poc enrere, quan el Sr. Batle l'ha volgut rectificar en el sentit de
que ja s’havien baixat el sou un 5%; efectivament, els varen baixar un 5% però al final
varen cobrar més, ja que varen tenir dos plens extraordinaris i al final varen cobrar més
que aquest 5% que els havien baixat. Les coses són així, es baixen el sou però cobren
més, i si ara es corregeix li pareix molt correcte que se li posi remei a aquest desajust. El
Sr. Garcia creu que està expressant una realitat, els altres grups han expressat una altra, i
d’entre tots els que expressen realitats es treuran les opinions que es vulgui.
El Sr. Garcia creu que abans s'ha despistat parlant de les dedicacions exclusives, de les
catorze pagues del sou del batle, i que tot això ho hauria d’haver parlat en aquest punt,
però ara ja està expressat i no ho vol repetir per no allargar la sessió fins a l’hora d'anar a
dinar. No obstant, veu els criteris dubtosos, els veu agafats amb pinces, i no hi ha aquesta
congelació que es diu, i repeteix que creu que el batle sí que ha de tenir una dedicació
exclusiva i ha de cobrar aquest sou o fins i tot una mica més elevat, però no comprèn que
surti pels diaris que es congela el sou quan s’augmenta dues pagues; al manco que no es
digui, o que es digui que cobra dues pagues més de les que cobrava abans, encara que
això és una anècdota sense més importància. El seu grup no ha demanat cap dedicació
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parcial i, per tant, no en faran ús, perquè creuen que, s’aprovi allò que s’aprovi, estarà ben
remunerat, i no els preocupa el sou perquè s’esforçaran més en les seves iniciatives
particulars privades per poder subsistir, i condicionaran les qüestions privades amb les
públiques en la mida d’allò possible, però entenen que per distintes circumstàncies no han
de carregar més les remuneracions municipals. Aquesta és la seva opinió i al llarg del
temps han demostrat que amb aquesta opinió han dut una tasca per la qual, sense haver
assistit a totes les fotos, se’ls ha reconegut alguna cosa. Per tant, també han de poder
discrepar en el sentit de que no fa falta anar per tot, com fan tots els altres o a molts més
llocs que ells, sinó que hi ha una altra forma d’entendre la política. Respecten la seva
postura, això de sortir a la foto no ho diuen en pla crític, sinó en pla carinyós de que fan
molta feina per sortir a les fotos, però ells no fan aquesta tasca sinó que en fan una altra.
L’altre dia es varen atrevir a anar a un acte públic i se’ls va aconsellar no canviar el que
havia funcionat durant tant de temps, i de moment valoraran el que faran; respecten el
que fan els altres, de la mateixa manera que espera que els altres respectin el que fan
ells. Per tant, en principi, no faran ús d’aquesta dedicació parcial i lògicament seguiran en
la tradició que els va insinuar en el seu moment el Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds
que era dedicar en cada moment la designació d’aquesta quantitat que se’ls atribueix a
distintes finalitats socials. Seguiran en aquest sentit de que la quantitat atribuïda per una
dedicació parcial es destini, sempre que ho aprovi el ple, a aquestes finalitats. És la seva
forma d’actuar i mentre puguin continuaran actuant d'aquesta forma coherent. Per tant, ja
ho ha dit abans, no creu que a nivell municipal sigui necessari tenir tants regidors amb
dedicacions parcials ni amb dedicacions exclusives, però hi ha càrrecs determinats que sí
que han de tenir una remuneració correcta.
El Sr. Rodríguez manifesta que avui han pogut comprovar mitjançant la premsa que les
remuneracions d'un ajuntament com el d'Inca, com pugui ser Manacor per extensió i
habitants, són molt semblants a les que avui han aprovat aquí; aleshores creu que no van
malament. Per una altra banda, encara que avui és un ple extraordinari i que no hi ha
precs i preguntes, troba adequat lamentar i condemnar la mort de pilot Toni Planas que ha
mort a Afganistan; l'Ajuntament de Palma ho acaba de fer i creu que seria bo que també
l'Ajuntament d'Inca ho faci.
El Sr. Batle contesta que li pareix molt bé, i que està totalment d’acord amb el Sr.
Rodríguez. També coincideix plenament en que tots han de ser responsables i seriosos
en que les retribucions econòmiques d'aquest ajuntament ni molt manco són exagerades
ni desmesurades i és veritat que tots són conscients del moment econòmic que tenen; en
aquest moment apliquen una fulla de ruta de control de la despesa, d’intentar prioritzar, i
el que no poden fer, com deia el Sr. Ramis, és no tenir uns mínims per tal de tenir il·lusió i
ganes, aquí tots estan de forma voluntària però han de tenir una línia de feina i tots hi
estan d'acord.
El Sr. Ramis vol aclarir que les seves paraules d’abans no anaven dirigides al grup
independent sinó que l’única cosa que deia és que hi ha un costum quan comencen les
legislatures, independentment de qui governa, de fer unes crítiques quant als sous, de
vegades injustes i de vegades molt justes, i amb aquesta actitud en cap cas es referia a
les paraules del Sr. Garcia que li pareixen molt correctes.
El Sr. Garcia contesta que per aquest motiu estan en partits diferents, que el Sr. Ramis té
aquesta percepció, i ell té la percepció de que la majoria de partits es posen d'acord
sempre en els sous i els partits que no hi estan d'acord sempre són la minoria. L’acord
que sempre té unanimitat en tots els organismes públics és posar-se d'acord en els sous
encara que això no deixa de ser una anècdota. El que vol dir és que en la seva intervenció
anterior, no ha volgut dir que els sous siguin excessius, creu que no ho ha dit en cap
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moment, potser que no ho siguin i depèn realment de la feina que fa cadascú; en allò que
sí ha volgut fer insistència és en que s'ha de remunerar la feina efectiva dins l'ajuntament
per tal de millorar el seu bon funcionament, a diferència del que és feina més
representativa que atribueix al batle exclusivament i que si ell considera que ha de
destinar vint-i-quatre hores cada dia durant set dies a la setmana dels trenta dies de cada
mes per això és el cap de l'ajuntament, però no tots han de pretendre que amb la feina
representativa que ell creu que s’exagera, ho creu i ho diu en veu alta, creu que s’està
muntant més una exageració que de feina efectiva, perquè si es fes una feina més de
control de l'ajuntament, una feina més administrativa, una feina més tècnica, potser
l'ajuntament no estaria en la situació que es troba. I no està parlant només d'aquest
ajuntament sinó que està parlant en general. Aleshores creu que la seva postura ha
quedat clara, de la mateixa manera que ha quedat clara la dels altres grups, vol tornar
comentar que donada la situació s'hauria de rebaixar els sous entre un 15 i un 20 per
cent, ja s'ha comentat amb tots els grups, i ho deixen com està però el seu vot no serà
favorable, i el que sí que agraeixen és que se’ls deixi sense qualificatius per defensar la
seva postura i entén perfectament el Sr. Ramis sense cap “acritud”.
Seguidament es passa a votar la proposta, incloent les designacions dels regidors, i
n’esdevé el següent resultat: desset (17) vots a favor del Grup Municipal Partit Popular i
Grup Municipal PSIB-PSOE, dos (2) vots en contra del Grup Municipal Independents
d'Inca i dos (2) vots d’abstenció del Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds.
Vist el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar les
dedicacions exclusives i parcials i les seves retribucions.
Abans d’acabar la sessió plenària extraordinària, el Sr. Batle, recollint la petició del Grup
Municipal PSM-Iniciativa Verds, i tractant-se d'un pilot mallorquí, vol manifestar
públicament el seu condol mitjançant una Declaració Institucional.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les dotze hores i trentacinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certifico.
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