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PRESIDENT
Sr. Rafel Torres Gómez
REGIDORS
Sr. Felip Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sra. Catalina Coll Puigserver
Sr. Andreu Gili Vizcaíno
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sr. José Pastor Espada
Sra. Maria Payeras Crespí
Sr. David Devis Ferrer
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sra. María José Fernández Molina
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sra. Margalida Llobera Serra
Sra. María del Carmen Oses Ramos
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Andreu Caballero Romero

SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTORA MUNICIPAL
Sra. Catalina Pons Bestard

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), a les 10 hores del dia 31
d’octubre de 2014, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia
a l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària sota la Presidència del Sr.
Rafel Torres Gómez, i amb l’assistència
dels regidors Sr. Felip Jerez Montes,
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera, Sra.
Margalida Horrach Beltran, Sr. Antonio
Jesús Aguilar Chicón, Sra. Catalina
Coll Puigserver, Sr. Andreu Gili
Vizcaíno, Sra. Magdalena Cantarellas
Llompart, Sr. José Pastor Espada, Sra.
Maria Payeras Crespí, Sr. David Devis
Ferrer, Sr. Francesc Xavier Ramis
Otazua, Sr. Virgili 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 i Sr.
Andreu Caballero Romero.
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.

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DIA 23 D’OCTUBRE DE
2014
El Sr. Jerez demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’esmentada
Acta.
Atès que cap dels presents hi té res a manifestar, acorden aprovar l’Acta de la sessió
anterior per unanimitat dels presents (20).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 706 AL 800 DE 2014
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 706 al 800.
Durant la intervenció de la Sra. Tarragó en aquest punt s’incorpora el Sr. Batle i passa a
presidir la sessió.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014 SOBRE
L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST
Els reunits consideren la Dació de compte de l'informe del tercer trimestre de 2014
sobre l’execució del Pla d’Ajust, de data 13 d’octubre de 2014, la qual transcrita
textualment diu:
“Sr. Rafel Torres Gómez, batle president de l’Ajuntament d’Inca, es dóna compte de
l’informe explicatiu del tercer trimestre de l’any 2014 (s’adjunta annex) sobre l’execució
del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’acord amb l'RDL 4/2012 que ha estat
remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
Una vegada finalitzades les intervencions, els regidors se’n donen per assabentats.
4. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST N. 18/2014
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la modificació de
crèdit de les bases d’execució del pressupost n. 18/2014, de data 28 d’octubre de 2014, la
qual transcrita textualment diu:
“Exp. Modificació de crèdit núm. 18/2014
Pressupost. Exercici de 2014.
Rafel Torres Gómez, batle d’aquesta Corporació Municipal, en relació amb la incoació de
l’expedient de modificació de les bases d’execució crèdit núm. 18/2014 del Pressupost de
l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2014.
MEMÒRIA
Vista la sol·licitud presentada en data 8 de setembre de 2014 (registre d’entrada núm. 9.088)
per l’Associació de Tercera Edat d’Inca i Comarca, en la qual sol·licitava una subvenció de
l’Ajuntament per fer front al pagament de la instal·lació de l’aire condicionat en el seu local, i
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als efectes de poder atendre la seva petició s’ha de procedir a modificar les bases d’execució
del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca, concretament la base 45 b, quant a les subvencions
que s’atorguen amb càrrec a la partida de despeses 234.48900 i procedir a incrementar la
subvenció atorgada a l’Associació.
PRIMER. 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 Tercera Edat:
Amb càrrec a la partida de despeses 234.48900
NOM
As. Tercera Edat
Inca i Comarca

NIF
G07481237

IMPORT
7.550

FINALITAT
Activitats duites a terme a l’any 2014.
Finançament de les despeses per la instal·lació d’aparells d’aire
condicionat en el local de l’Associació de la Tercera Edat Inca i Comarca

DISPÒS:
Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de les bases d’execució del
Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici de 2014.
Exp. Modificació de crèdit núm. 18/2014
Pressupost. Exercici de 2014.
PROPOSTA D’ACORD
Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, batle president de l’Ajuntament d’Inca, per a la incoació
de l’expedient de modificació de les bases d’execució núm. 18/2014 del Pressupost de
l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2014.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció
del següent:
ACORDS
PRIMER. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de les bases d’execució núm.
18/2014del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici de 2014.
1. 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 Tercera Edat:
Amb càrrec a la partida de despeses 234.48900
NOM
As. Tercera Edat
Inca i Comarca

NIF
G07481237

IMPORT
7.550

FINALITAT
Activitats duites a terme a l’any 2014.
Finançament de les despeses per la instal·lació d’aparells d’aire
condicionat en el local de l’Associació de la Tercera Edat Inca i Comarca

SEGON. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació, amb anunci previ publicat en el BOCAIB, durant un termini de quinze dies hàbils,
durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant
el Ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra s’entendrà aprovat
definitivament.
No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que estimi més adient per als interessos
municipals.”
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Durant la darrera intervenció del Sr. García el Sr. Felip Jerez s'absenta de la sala de
sessions i no vota.
Finalitzades totes les intervencions es passa a votar la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: deu (10) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots
d’abstenció dels grups municipals del PSIB-PSOE, els Independents d’Inca i MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar
inicialment la modificació de crèdit de les bases d’execució del pressupost n. 18/2014.
5. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT N. 19/2014 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
Els reunits consideren la Proposta de la Batllia per aprovar inicialment la modificació de
crèdit n. 19/2014 per crèdit extraordinari, de data 27 d’octubre de 2014, la qual transcrita
textualment diu:
“Exp. Modificació de crèdit núm. 19/2014.
Pressupost. Exercici de 2014.
Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta corporació municipal, en justificació de les
circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient núm. 19/2014 de modificació de
crèdit per crèdit extraordinari, finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals,
en el Pressupost general de l'exercici de 2014.
MEMÒRIA
Vist la possibilitat de legal de poder utilitzar el superàvit pressupostari per destinar-lo ha
inversions sostenibles d’acord amb la definició que s’ha realitzat a la disposició addicional
setzena del Reial decret llei 2/2014 i atesa l’oportunitat que es planteja de poder dur a
terme una sèrie d’inversions que es consideren necessàries en el sanejament, proveïment i
distribució d’aigua, cal anticipar la tramitació per incorporar les partides pressupostàries
adients per poder realitzar les inversions que es consideren necessàries i iniciar
posteriorment els expedients administratius corresponents per poder realitzar-les, es
proposa la següent memòria:
1. Partides del pressupost de despeses a les quals afecta l’expedient:
1. Crèdit extraordinari
Altes en el pressupost de despeses
PARTIDA

DESCRIPCIÓ
CRÈD. INICIAL
Sanejament, proveïment i distribució d’aigua. Maquinària,
161,62300 instal·lacions i utillatge.
0
Sanejament, proveïment i distribució d’aigua. Despeses
161,64100 en aplicacions informàtiques.
0

Finançament del crèdit extraordinari:
Altes en el pressupost d’ingressos
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IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈD.
DEFINITIU

100.000,00

100.000,00

70.000,00
170.000,00

70.000,00

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CRÈDIT INICIAL

87000

Romanent de Tresoreria
despeses generals

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

170.000,00
170.000,00

10.237.887,4

per
10.067.887,4

TOTAL

DISPÒS:
Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari
del pressupost per a l’exercici de 2014”.
“Exp. Modificació de crèdit núm. 19/2014.
Pressupost. Exercici de 2014.
PROPOSTA D’ACORD
Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta corporació municipal, per a la
incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 19/2014 de modificació de crèdits per
crèdit extraordinari en el Pressupost general de l'exercici de 2014.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent:
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 19/2014 en el
vigent pressupost per crèdit extraordinari.
1. Crèdit extraordinari
Altes en el pressupost de despeses
PARTIDA

DESCRIPCIÓ
CRÈD. INICIAL
Sanejament, proveïment i distribució d’aigua. Maquinària,
161,62300 instal·lacions i utillatge
0
Sanejament, proveïment i distribució d’aigua. Despeses
161,64100 en aplicacions informàtiques
0

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈD.
DEFINITIU

100.000,00

100.000,00

70.000,00
170.000,00

Finançament del crèdit extraordinari:
Altes en el pressupost d’ingressos
PARTIDA

DENOMINACIÓ

87000

Romanent de Tresoreria
despeses generals

CRÈDIT INICIAL
per

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

170.000,00

10.237.887,4

10.067.887,4

TOTAL

Segon. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació, previ anunci publicat en el BOCAIB, durant un termini de quinze dies hàbils,
durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions
davant el Ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra s’entendrà aprovat
definitivament.”
Durant la primera intervenció del Sr. Ramis el Sr. Felip Jerez s'incorpora a la sessió.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
la Proposta i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del
Partit Popular i deu (10) vots d’abstenció dels grups municipals del PSIB-PSOE, els
Independents d’Inca i MÉS per Inca.
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar
inicialment la modificació de crèdit n. 19/2014 per crèdit extraordinari.
6. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT N. 20/2014 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la modificació de
crèdit n. 20/2014 per transferència de crèdit, de data 28 d’octubre, la qual transcrita
textualment diu:
“Exp. Modificació de crèdit núm. 20/2014
Pressupost. Exercici de 2014

Rafel Torres Gómez, batle d’aquesta corporació, en justificació de les circumstàncies que motiven la
tramitació de l’expedient núm. 20/2014 de modificació de crèdit per transferència de crèdit,
finançades en disminució de partides pressupostàries de despeses, en el Pressupost general de
l’exercici de 2014.
MEMÒRIA
Vista que existeix un sobrant a diverses partides es presenta una reestructuració de les partides de
despeses per dotar de més pressupost aquelles àrees que ho necessiten.
Per tot això es presenta la següent memòria:
1. Partides del pressupost de despeses a les quals afecta l’expedient:
A. Transferència de crèdit
Altes en el pressupost de despeses
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈD. INICIAL

IMPORT MODIFICACIÓ

4.500,00

10.000,00

14.500,00

Aigua. Maquinària, Instal·lacions i estris

94.200,00

20.000,00

114.200,00

330,22720

Cultura. Edicions de llibres

12.000,00

15.000,00

27.000,00

330,22730

Cultura. Activitats culturals

58.200,00

20.000,00

78.200,00

Indústria. Treballs altres empreses

20.000,00

10.000,00

30.000,00

151,22000

Urbanisme. Ordinari no inventariable

161,21300

420,22706

TOTAL

CRÈD. DEFINITIU

75.000,00

Finançament de la transferència de crèdit:
Baixes en el pressupost de despeses
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈD. INICIAL

IMPORT MODIFICACIÓ

CRÈD. DEFINITIU

365.988,94

20.000,00

345.988,94
50.436,76

011,31000

Deute públic. Interessos préstec

241,22647

Foment de l’ocupació. Altres tallers

55.436,76

5.000,00

241.48900

Foment de l’ocupació. Altres transferències.

60.000,00

30.000,00

241,62300

Foment de l’ocupació. Maquinària

17.000,00

17.000,00

0,00

320,22641

Educació. Despeses diverses Centre Universitari

3.000,00

500,00

3.500,00

TOTAL MODIFICACIÓ

75.000,00

DISPÒS:
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30.000,00

Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de crèdits per transferència de crèdit del
pressupost per a l’exercici de 2014”.
“Exp. Modificació de crèdit núm. 20/2014
Pressupost. Exercici de 2014.
PROPOSTA D’ACORD
Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta corporació municipal, per a la incoació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 20/2014 de modificació de crèdits per transferència de crèdit
en el Pressupost general de l'exercici de 2014.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent:
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 20/2014 en el vigent
pressupost per transferència de crèdit.
Partides del pressupost de despeses a les quals afecta l’expedient:
A. Transferència de crèdit
Altes en el pressupost de despeses
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈD. INICIAL

IMPORT MODIFICACIÓ

4.500,00

10.000,00

14.500,00

94.200,00

20.000,00

114.200,00

Cultura. Edicions de llibres

12.000,00

15.000,00

27.000,00

Cultura. Activitats culturals

58.200,00

20.000,00

78.200,00

Indústria. Treballs altres empreses

20.000,00

10.000,00

30.000,00

151,22000

Urbanisme. Ordinari no inventariable

161,21300

Aigua. Maquinària, instal·lacions i estris

330,22720
330,22730
420,22706

TOTAL

CRÈD. DEFINITIU

75.000,00

Finançament de la transferència de crèdit:
Baixes en el pressupost de despeses
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈD. INICIAL

IMPORT MODIFICACIÓ

CRÈD. DEFINITIU

365.988,94

20.000,00

345.988,94
50.436,76

011,31000

Deute públic. Interessos préstec

241.22647

Foment de l’ocupació. Altres tallers

55.436,76

5.000,00

241.48900

Foment de l’ocupació. Altres transferències.

60.000,00

30.000,00

241,62300

Foment de l’ocupació. Maquinària

17.000,00

17.000,00

0,00

320,22641

Educació. Despeses diverses Centre Universitari

3.500,00

3..000,00

500,00

TOTAL MODIFICACIÓ

30.000,00

75.000,00

Segon. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, previ
anunci publicat en el BOCAIB, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. En el cas que no es presentin
reclamacions en contra s’entendrà aprovat definitivament.
No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que estimi més adient per als interessos
municipals.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
la Proposta i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del

8

Partit Popular i deu (10) vots en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE, els
Independents d’Inca i MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar
inicialment la modificació de crèdit n. 20/2014 per transferència de crèdit.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER SOL·LICITAR AL
MINISTERI D’HISENDA L’AMPLIACIÓ DELS TERMINIS DELS REINTEGRAMENTS
DELS SALDOS DEUTORS DE LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA
PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT DELS ANYS 2008 I 2009
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per sol·licitar al
Ministeri d’Hisenda l’ampliació dels terminis dels reintegraments dels saldos deutors de les
liquidacions i definitives de la participació en tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, de
data 23 d’octubre de 2014, i que transcrit textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda en sessió celebrada el dia 23
d’octubre de 2014, s’informa favorablement la següent Proposta:
PROPOSTA DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
Antonio Jesús Aguilar Chicón, com a regidor de HISENDA d'aquest AJUNTAMENT D'INCA,
elevo a la consideració de la Junta de Govern la següent proposta:
Vist allò que disposa la disposició addicional única del Reial decret llei 12/2014, de 12 de
setembre, pel qual es concedeixen suplements de crèdit i crèdits extraordinaris al
pressupost dels Ministeris d'Afers Exteriors i de Cooperació, d'Educació, Cultura i Esport,
de Foment i d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que fa referència a l'ampliació en 120
mesos dels reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en
les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009.
Vista la circular 30/2014 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que
fa referència a l'ampliació en 120 mesos dels terminis per reintegrar els saldos deutors de
les liquidacions definitives de la PIE dels anys 2008 i 2009.
Vist l’Informe de la Tresoreria Municipal referent al compliment del període mitjà de
pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2014, d’acord amb allò que disposa el reial
decret 635/2014, i que dóna com a resultat 18,17 dies.
Vist l’Informe de la Tresoreria Municipal referent a l'ampliació en 120 mesos dels
reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les
liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009.
Vista la darrera comunicació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de data 17
de setembre de 2014, on consta el saldo creditor amb data setembre de 2014 de
359.478,55 euros corresponent a la liquidació definitiva de 2008 i 1.021.124’54 euros
corresponent a la liquidació definitiva de 2009.
Atès que l’Ajuntament d’Inca compleix els requisits que es demanen al Reial decret llei
12/2014, es considera convenient per als interessos municipals l’ampliació del termini en
120 mesos dels reintegraments dels saldos deutors dels PIE de 2008 i 2009.
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És per això que es proposa:
PRIMER. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que
disposa la disposició addicional única del Reial decret llei 12/2014, de 12 de setembre,
l'ampliació en 120 mesos dels reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les
entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys
2008 i 2009.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per sol·licitar al Ministeri d’Hisenda l’ampliació dels terminis dels reintegraments
dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels
anys 2008 i 2009.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL D’AQUEST AJUNTAMENT
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
inicialment la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball d’aquest ajuntament, de
data 23 d’octubre de 2014, i que transcrit textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda en sessió celebrada el dia 23
d’octubre de 2014, s’informa favorablement la següent Proposta:
Assumpte: modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Inca.
En data 30 de maig es va dictar Decret de Batlia núm. 472/2014 pel qual es declarava a la
Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora general d’aquest Ajuntament, en comissió de
serveis, respecte de la plaça que actualment ocupa, amb efectes d'1 de juny de 2014.
A l'efecte de procedir a la cobertura de la plaça d’interventora, es va remetre ofici al Col·legi
Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de les Illes Balears i a la Conselleria
d’Administracions Públiques del Govern balear per procedir a la seva cobertura, que ens
havien comunicat que no s'havia fet cap petició per poder procedir a la cobertura de la
plaça
Davant aquesta situació el batle president va proposar a la Conselleria d’Administracions
Públiques el nomenament com a interventora accidental de la funcionària d’aquesta
corporació la Sra. Catalina Pons Bestard, i en data 30 de maig de 2014 la Conselleria
d'Administracions Públiques va dictar Resolució per la qual es nomena amb caràcter
accidental la Sra. Catalina Pons Bestard per ocupar el lloc d'Intervenció de l'Ajuntament
d'Inca.
Atès que la plaça d’interventora esta sent coberta per una funcionària de la mateixa
corporació i davant la mancança de personal de categoria superior per cobrir les tasques
que estava desenvolupant la tècnica d’Administració General que cobreix actualment la
plaça d'interventora, aquesta corporació es troba en la necessitat de procedir a la creació
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dins la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Inca d’una nova plaça de tècnic
d’Administració General a l'efecte de donar suport a les tasques d'assessorament jurídic en
el departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Inca.
Aquesta plaça de tècnic d’Administració General que es crea estarà condicionada que la
plaça d'Intervenció estigui cobertat de forma accidental per la Sra. Catalina Pons Bestard, i
s'haurà de procedir a amortitzar la plaça de tècnic d’Administració General creada en el
moment en què la Sra. Catalina Pons Bestard deixi d’exercir com a interventora accidental.
Vist que la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any
2014, en el seu article 21 estableix la impossibilitat d'incorporar nou personal al sector
públic; no obstant això, el paràgraf segon del mateix article 21 conté la possibilitat de
contractar funcionaris interins en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions, categories que es considerin
prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.
Per tot l’exposat, la creació d'una nova plaça de tècnic d’Administració General respon a
una necessitat urgent i inajornable de la corporació, atesa la mancança de personal de
categoria superior pels motius anteriorment exposats.
Per tot l’exposat se sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament,
amb el següent sentit:
- Creació d’una plaça de personal funcionari d’Administració General, subescala tècnica,
tècnic d’Administració General, condicionada que la plaça d'interventora sigui coberta de
forma accidental per la Sra. Catalina Pons Bestard.
SEGON. Aprovar la modificació de la relació i valoració de llocs de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament d’Inca amb el següent sentit:
A. Incloure en la relació de llocs de treball una plaça de tècnic d’Administració General amb
la següent configuració:
DENOMINACIÓ DEL LLOC: TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL II
DESCRIPCIÓ IDENTIFICATIVA: realitza les funcions establertes per la legislació vigent per a aquest lloc
de treball sota el comandament del secretari general i la interventora general. Actua també sota la direcció
del tècnic superior de l’Àrea. Elabora informes jurídics i propostes de resolució.
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS: 1
REQUISITS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLOC:

FUNCIONARIS:
GRUP: A
ESCALA: Administració General
SUBESCALA: tècnic d’Administració General
CLASSE:
LABORALS: No
FORMACIÓ ESPECÍFICA: Llicenciatura en Dret i/o en Ciències Econòmiques. Té coneixements
aprofundits sobre legislació administrativa i els seus procediments. Coneixement a nivell d’usuari de les
aplicacions informàtiques necessàries per al desenvolupament de les seves funcions.
REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC:
FORMA DE PROVISIÓ: concurs oposició
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VPLLT: 693

ESPECÍFIC..: 16.005

GRUP: A
SUBGRUP: A1
NIVELL: 26
CATALÀ: C
OBSERVACIONS:

TERCER. Aprovar la modificació de l’annex econòmic de personal quant a la plaça que es
crea, que tindrà la següent configuració:
- Una plaça de personal funcionari d’Administració General, subescala tècnica, tècnic
d’Administració General, que tindrà la següent configuració: grup A1, nivell 26, retribucions
bàsiques, sou base 1.109,05 euros (1 mes), complement de destí 698,20 euros (1 mes),
complement específic 1.143,26 euros (1 mes), indemnització residència balear 91,93 euros
(1 mes), diferència indemnització residència 75,63 euros (1 mes), amb una retribució total
general de 3.118,07 euros.
QUART. Que l'anterior modificació de plantilla i annex econòmic de personal de
l'Ajuntament d'Inca s'exposi al públic d'acord amb la normativa vigent a l'efecte de
reclamacions.
CINQUÈ. En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats restaran elevats a
definitius.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball
d’aquest ajuntament.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER A LA
MODIFICACIÓ DE SECCIONS DELS DISTRICTES ELECTORALS I CANVI
D’UBICACIÓ DE COL·LEGIS ELECTORALS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la
modificació de seccions dels districtes electorals i canvi d’ubicació de col·legis electorals, de
data 27 d’octubre de 2014, i que transcrit textualment diu:
“Segons escrit presentat per l’Oficina del Cens Electoral de data 16 de setembre de 2014 amb
registre d’entrada número 9.496, es presenta la relació de col·legis electorals de les darreres
eleccions i segons l’estudi realitzat es proposen les següents modificacions per a les properes
eleccions.

La Comissió Informativa d’Urbanisme, a la seva sessió de dia 27 d’octubre de 2014, va dictaminar
favorablement i va acordar elevar a la consideració del ple de l’Ajuntament per la a seva aprovació
les següents propostes de modificació de seccions de districtes electorals i canvis d’ubicació de
col·legis electorals:
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PRIMER. UBICACIÓ DE NOUS COL·LEGIS ELECTORALS
A. El Districte 1 Secció 4 actualment ubicat a l'Ins Berenguer d’Anoia és canvia a l’IES Pau
Casesnoves, atès que es troba més proper i així es facilita la tasca dels ciutadans.
B. El Districte 1 Secció 6 actualment ubicat a l’IES Pau Casesnoves es canvia a l'Ins Berenguer
d’Anoia perquè es troba més proper i així es facilita la tasca dels ciutadans.
D-S

ACTUALMENT

MODIFICACIÓ PROPOSADA

1–4

Ins. Berenguer d’Anoia

IES Pau Casesnoves

1–6

IES Pau Casesnoves

Ins. Berenguer d’Anoia

C. La ubicació del Col·legi Ponent es modifica i es trasllada a l’Escoleta Municipal Toninaina. El
motiu d’aquest canvi radica en la falta de disponibilitat del centre perquè és un “punt de trobada” de
famílies separades.
D-S

ACTUALMENT

MODIFICACIÓ PROPOSADA

2–2

Col·legi Ponent

Escoleta Municipal Toninaina

2–6

Col·legi Ponent

Escoleta Municipal Toninaina

D. La ubicació del col·legi electoral centre de salut (c/ de Can Dureta, 5) passa a formar part del
col·legi electoral Claustre de Sant Domingo.
El motiu principal és que el col·legi electoral ubicat al Centre de Salut és petit i per optimitzar
recursos es proposa la seva reubicació al col·legi electoral del Claustre de Sant Domingo, que està
molt proper al Centre de Salut i a on les seves instal·lacions són més adequades i còmodes per als
electors.
D-S

ACTUALMENT

MODIFICACIÓ PROPOSADA

3–1

Centre de Salut

Claustre de St. Domingo

SEGON. SEGREGACIONS DEL DISTRICTE 3 – SECCIÓ 4 I DISTRICTE 3 – SECCIÓ 5
El Districte 3 Secció 4 actualment té un total de 1.900 electors que possiblement en aquestes
pròximes eleccions serà més elevat, i segons la normativa vigent el màxim d’electors a una secció i
districte és de 2.000 electors.
A) Se segrega una part al Districte 3 Secció 5, els carrers afectats són:
- Antoni Torrandell, Fra Antoni Torrens, Joanot Colom, Canonge Quetglas, Canonge Payeras,
Llorenç Maria Duran, Rafel Albertí, Almogàvers, Germanies, Mancor, Biniamar i Plaça de St.
Domingo.
DE 3-4 A 3-5
1013 Antoni Torrandell
95 Fra Antoni Torrens

De l'1 al 41
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Del 2 al 104
Del 2 al 84

1039
37
36
1082
1058
1011
1035
1048
17
1064

Joanot Colom
Canonge Quetglas
Canonge Payeras
Llorenç Maria Duran
Rafel Alberti
Almogàvers
Germanies
Mancor
Biniamar
Plaça de St. Domingo

De l'1 al final
De l'1 al 23
De l'1 al 25
De l'1 al 31
De l'1 al 41
De l'1 al 45

Del 2 al final
Del 2 al 30
Del 2 al 20
Del 2 al 30
Del 2 al 34
Del 2 al 50
Del 4 al 108

De l'1 al 89
De l'1 al final
De l'1 al final

B) Per altra banda, se segreguen dues parts del Districte 3 Secció 5, a la Secció 3, Districte 2 i
Secció 3 Districte 3:
1) Al Districte 3 Secció 2 afegint els carrers o part d’ells: Molins, Escorca, Josep Barberí,
Velázquez, Pintor Sorolla, Marjades, Canonges Garau, Germà Benildo, Cabrit i Bassa, Josep Maria
Sert.
DE 3-5 A 3-2
155
1029
1040
236
182
1144
35
110
956
123

Molins
Escorca
Josep Barberi
Velázquez
Pintor Sorolla
Marjades
Canonges Garau
Germà Benildo
Cabrit i Bassa
Josep Maria Sert

Impars

Parells

De l'1 al final
Del 1 al final
Del 29 al final
Del 51 al final
Del 41 al final
De l'1 al final
De l'1 al final

Del 2 al final

Del 41 al final

Del 44 al final
Del 32 al final
Del 2 al final
Del 2 al final
Del 2 al final
Del 2 al final
Del 40 al final

2) Al Districte 3 Secció 3 afegir els carrers o parts d’ells: sa Muntanyeta, Pota del Rei i Mancor.
DE 3-5 A 3-3
1080 Sa Muntanyeta
1130 Pota del Rei
1048 Mancor

De l'1 al final
De l'1 al final

D-S

ACTUALMENT

3–2

Col·legi St. Tomàs d'Aquino

3–3

Claustre de Sant Domingo

3–4

Centre d’adults

3–5

Centre d’adults”

Del 2 al final
Del 2 al final
Del 90 al final

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per a la modificació de seccions dels districtes electorals i canvi d’ubicació de
col·legis electorals.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER INFORMAR LA
DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UNA REGIDORA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per informar la
declaració de compatibilitat d’una regidora de data 27 d’octubre de 2014, i que transcrit
textualment diu:
“En data de 29 de setembre de 2014, registre d’entrada núm. 10.028, el director de
Recursos Humans i Relacions Laborals, i a l'efecte de resoldre la sol·licitud de compatibilitat
d’activitats públiques presentada per la Sra. Antònia Maria Sabater Martorell, demana que
el Ple de la corporació informi favorablement o desfavorablement la sol·licitud, de
conformitat amb el que preveu la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
Cal fer esment que la Sra. Antònia Maria Sabater Martorell en aquest ajuntament està en la
situació de dedicació parcial del 70 % de la jornada habitual dels funcionaris de la
corporació de conformitat amb el previst a l’art. 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
El lloc de treball principal respecte del qual es demana informe és el d’auxiliar
administrativa a l’Hospital d’Inca amb dedicació de 3 hores i mitja diàries amb un contracte
temporal per substitució.
Considerant, a la vista de la dedicació, que és factible compatibilitzar aquest lloc de feina
amb les funcions de regidor en règim de dedicació parcial la Comissió Informativa
d’Urbanisme, a la seva sessió de dia 27 d’octubre de 2014, va acordar elevar a la
consideració del Ple les següents PROPOSTES D’ACORD:
1. Informar favorablement, pel que afecta aquesta corporació com a adscripció a l’activitat
pública secundària, la declaració de compatibilitat de la regidora Sra. Antònia Maria Sabater
Martorell entre el càrrec d’auxiliar administratiu de funcionària i el càrrec de regidora
d’aquest ajuntament.
2. Donar trasllat d’aquest informe al Servei de Salut de les Illes Balears.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per informar la compatibilitat d’una regidora.
11. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
L’ATORGAMENT DELS PREMIS DIJOUS BO 2014

DE

CULTURA

PER

A

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a l'atorgament
dels Premis Dijous Bo 2014, de data 22 d'octubre de 2014, i que transcrit textualment diu:
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“La Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, reunida en sessió ordinària de dia
21 d’octubre de 2014, dictaminà favorablement la següent proposta referida a l’atorgament
dels Premis Dijous Bo 2014, que eleva a la consideració del Ple municipal per a la seva
aprovació:
1. Atorgar els Premis Dijous Bo 2014 a les següents candidatures:
a) Premi Dijous Bo de la Comunicació: Lina Pons Salom
b) Premi Dijous Bo d'Acció cívica i social: Creu Roja d’Inca
c) Premi Dijous Bo d'Economia: Can Delante
d) Premi Dijous Bo de l’Esport: Bartomeu Llompart Coll
e) Premi Dijous Bo de les Arts, les Ciències i la Cultura: Miquel Corró Ramon
f) Premi d'Honor Dijous Bo: CEIP Miquel Duran i Saurina
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar el que
consideri convenient d’acord amb els interessos municipals”
Durant la lectura del Dictamen el Sr. Batle s'absenta de la sala i passa a presidir la sessió el
Sr. Jerez.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a l’atorgament dels Premis Dijous Bo
2014 i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a favor del grup municipal del Partit
Popular i deu (10) vots d’abstenció dels grups municipals del PSIB-PSOE, els Independents
d’Inca i MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Cultura per a l’atorgament dels Premis Dijous Bo 2014.
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS D’INCA RELATIVA A
CRITERIS A SEGUIR EN PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ NEGOCIATS
SENSE PUBLICITAT I EN CONTRACTES MENORS
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 dels Independents d’Inca relativa a
criteris a seguir en procediments de contractació negociats sense publicitat i en contractes
menors, de data 27 d’octubre, la qual transcrita textualment diu:
“El Grup Municipal Independents d’Inca 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, el Reial decret 2568/1986
de 29 de novembre i el Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, presenta la següent
proposició:
S’ha constatat la inexistència de criteris per part de l’equip de govern que informin la
manera en què es realitza la invitació a les empreses o professionals per concórrer o
accedir als procediments negociats sense publicitat o ésser adjudicatari d'un contracte
menor. Quan s’han demanat per part d’aquest grup municipal aclariments al respecte, la
resposta més adient de l’equip de govern ha estat la d’atribuir la responsabilitat en l’elecció
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dels convidats o adjudicataris als tècnics municipals. A més, s’ha constatat que s’han
produït adjudicacions en el marc de procediments a on ni tan sols han estat convidades
empreses o professionals de la nostra localitat, malgrat ser obvi que n’existien de
sobradament acreditades per dur a terme el subministrament, el servei o l’obra objecte de
contractació.
Així les coses expressam el nostre rebuig a aquesta discriminació de què han estat objecte
els professionals i les empreses del nostre municipi, de la qual el darrer exemple és la
adjudicació de redacció de projectes d'enllumenat, que es varen adjudicar a quatre
empreses de fora d’Inca.
A més, entenem que es fa necessari que el recolzament que l’Ajuntament deu a les
empreses i professionals establerts al nostre municipi no s’esgoti tan sols amb paraules,
sinó que es reflecteixi en l’àmbit de l’actuació municipal en la mesura de les seves
possibilitats.
És per això que aquest grup municipal sol·licita al Ple de l'Ajuntament que prengui el
següent:
ACORD:
Que en les contractacions que es duguin a terme per el procediment negociat sense
publicitat o contracte menor, es convidi el nombre màxim previst legalment, i com a mínim,
a les empreses o professionals establerts al nostre municipi, creant per això un llistat
d’empreses i professionals a través de la informació que facilitin les associacions
empresarials, col·legis professionals o similars, fixant torns rotatoris en el cas que el
nombre d’empreses o professionals del municipi excedeixin el nombre del qual es
necessitin sol·licitar ofertes.”
Durant la primera intervenció del Sr. García, el Sr. Batle s'incorpora a la sala de sessions.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
la Moció del grup municipal dels Independents d’Inca i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal dels
Independents d’Inca relativa a criteris a seguir en procediments de contractació negociats
sense publicitat i en contractes menors.
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE SOBRE EL DECRET QUE
DESENVOLUPA EL DRET DE REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS PRÉSTECS DE LES
SEVES OBRES REALITZATS A BIBLIOTEQUES
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE sobre el Decret que
desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats a
biblioteques de data 25 d’octubre, la qual transcrita textualment diu:

17

“EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSIB-PSOE PRESENTA PER A LA SEVA
CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:
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: SOBRE EL REAL DECRET 624/2014, DE 18 DE JULIOL, PEL QUAL
ES DESENVOLUPA EL DRET DE REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS PRÉSTECS DE
LES SEVES OBRES REALITZATS EN BIBLIOTEQUES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel producte
de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret a l'accés a la Cultura a tots els
ciutadans.
Per imperatiu legal, Espanya està obligada, com ho ha fet ja la pràctica totalitat dels països
de la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea (Directiva 2006/115 /
CE) al Dret espanyol, una norma referent a la implantació del Cànon per Préstec
Bibliotecari existent en alguns països des de 1943 i en la resta de països d'Europa des de
fa bastants anys.
Considerem que les exempcions contemplades en l'esmentat Decret són gairebé
inexistents, ja que la majoria dels municipis de menor població tenen servei de biblioteca i
els serveis de biblioteques escolars es troben a Espanya sense un adequat
desenvolupament.
Aquest cànon ve a gravar les Biblioteques Públiques Municipals, ja que aquestes són la
majoria de les existents al país, i aquesta regulació del cànon contribueix a fer més difícil la
seva supervivència, necessària per assegurar un dret essencial d'accés a la cultura.
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir en compte la doble funció de
compensació als creadors i de facilitar l'accés a la Cultura. L'existència de aquests dos
drets és compatible, pel que correspon a l'Estat establir mecanismes i fórmules que els
garanteixin.
El decret d'1 d'agost de 2014, que era obligatori aprovar, no ha tingut en compte, d'altra
banda, la situació de precarietat pressupostària dels municipis i de les biblioteques; ni
tampoc dels autors. Per això és necessari que el Govern acordi una sèrie de mesures
d'acompanyament que facin eficaç la norma alhora que atengui les necessitats d'usuaris,
biblioteques i autors.
La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi Cultura, i el dret a ser
remunerats pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les institucions
comunitàries. Com també és evident que les biblioteques públiques, especialment les
municipals, tenen un paper essencial i indispensable en el mandat constitucional de
formació i equilibri social i cultural.
La indústria del llibre suposa el 38,1 % del total de l'aportació al PIB de la Cultura i les
biblioteques són un estímul a aquesta indústria, greument danyada en els últims anys a
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causa de la crisi econòmica. Les biblioteques estarien buides si altres no escrivissin,
traduïssin, il·lustressin, fotografiessin, dissenyaran, editessin, imprimissin i distribuïssin.
El cànon no se li cobra a l'usuari de les biblioteques, sinó que el paguen les administracions
públiques, igual que les adquisicions de llibres (les partides han baixat dràsticament), la
llum, els ordinadors, les taules i pupitres de lectura i els altres elements indispensables per
al bon funcionament d'una biblioteca pública.
Es considera que l'Estat està obligat a ampliar la seva dotació pressupostària a la xarxa de
biblioteques públiques municipals a través dels pressupostos generals de l'Estat per a
2015, amb el ben entès que les entitats de gestió de drets d'autor han de destinar una part
important d'aquests ingressos a funcions de labor social per als autors (assistència, beques
de creació, necessitats mèdiques...) i una altra part a l'adquisició de fons per a les
biblioteques públiques, a més de procedir al repartiment als autors de la seva remuneració
compensatòria amb un límit econòmic a determinar, com s'estableix en la major part dels
països de la UE.
Per això, i amb l'objecte de fer efectiu el dret a l'accés a la cultura, el Grup Municipal
Socialista de l'Ajuntament d’Inca presenta per a la seua consideració i acceptació pel Ple
Municipal la següent PROPOSICIÓ:
1. Instar el Govern d'Espanya perquè els pressupostos generals de l'Estat de 2015 i
successius augmentin la partida pressupostària per a l'adquisició i renovació de fons per
part de les biblioteques públiques i assumeixin una partida específica suficient per
ajudar a sufragar el Cànon per préstec bibliotecari de les biblioteques públiques
municipals i que aquesta partida cobreixi la totalitat del cànon dels municipis menors de
50.000 habitants.
2. Instar el Govern d'Espanya, en el si de la Conferència Sectorial de Cultura, a revitalitzar
el Pla de Foment de la Lectura.
3. Instar el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a elaborar un pla d'impuls i suport a les

biblioteques públiques en col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP).”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PSIBPSOE sobre el decret que desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de
les seves obres realitzats a biblioteques.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A L’ELABORACIÓ
D’UN PLA DE MANTENIMENT DELS ARBRES DEL MUNICIPI I PREVENCIÓ DE
RISCS
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).
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Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a l’elaboració
d’un Pla de Manteniment dels arbres del municipi i prevenció de riscs de data 25 d’octubre,
la qual transcrita textualment diu:
“EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSIB-PSOE PRESENTA PER A LA SEVA
CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:
El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert a l’art. 97
del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament orgànic
de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent PROPOSICIÓ RELATIVA A L’ELABORACIÓ
D’UN PLAN DE MANTENIMENT DELS ARBRES DEL MUNICIPI I DE PREVENCIÓ DE
RISCS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Els arbres són elements fonamentals per al manteniment de la biodiversitat i de la
singularitat paisatgística d'un territori. Són a més part i testimoni de la nostra història, ja que
s'associen a persones, llocs o fets concrets. Tant és així que representen un valor
patrimonial o un significat cultural propi, bé sigui per la seva espècie, antiguitat, forma, talla
o simplement perquè a causa de la seva ubicació formen part de les nostres tradicions.
A diferència de l'arbre present en els boscos o en l'àmbit rural, en la ciutat l'arbre compleix
serveis socials i ambientals i, en recents estudis duts a terme als EUA i Europa també se li
associa una component econòmica. Els arbres són un component de la imatge de la ciutat,
posseeixen un volum determinat d'acord als seus diferents hàbits de creixement, i per tant,
modifiquen l'espai en el qual són plantats. Amb la seva presència, els arbres han de fer el
contrapunt a l'arquitectura de les construccions sòlides, sumant llocs en l'espai públic que
estimulin la vida cultural dels usuaris.
Els arbres urbans poden convertir les degradades ciutats industrials en entorns suportables
i aportar a les mateixes beneficis reals: redueixen els sorolls i la pols de la contaminació
atmosfèrica, creen als carrers petits ambients vitals en els quals es trobaran les aus,
afavoreixen microclimes on les temperatures se suavitzen... Els arbres ciutadans aporten, a
més, un benestar estètic i psíquic. Els seus troncs i copes i les seves masses de verdor,
que creen contrastos amb les simètriques construccions, ens acosten i eduquen per altra
banda en la visió de la natura silvestre i els seus paisatges.
No obstant això, perquè tot això passi en bones condicions cal que els arbres es disposin i
es mantinguin d'acord amb unes normes que assegurin tant la seva ubicació i tala com la
prevenció dels riscs pel seu deficient manteniment.
En aquest sentit, a traves dels mitjans de comunicació ens hem assabentat com a Madrid,
la caiguda de branques d'arbres en mal estat ha provocat fins i tot diversos accidents
mortals, provocant igualment un intens debat sobre la manca de manteniment de l'arbrat de
les ciutats. També fa poques setmanes a València la caiguda d'arbres o branques a la
ciutat va provocar que dos ciclistes van resultar ferits lleus en caure sobre ells una branca.
La nostra ciutat no es troba en millor situació; en aquest sentit fa pocs dies va caure una
branca de grans dimensions al carrer Jaume Armengol sense que, afortunadament, es
produïssin danys col·laterals. No obstant això, cada any, principalment amb l'arribada de la
tardor, es produeix la caiguda de branques i arbres que representen un alt risc per als
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ciutadans i malgrat les queixes de ciutadans que alerten del mal estat d'arbres al municipi,
no s’ha pres per part de l’equip de govern una resposta adequada.
Per evitar aquesta situació per una banda s'ha de fer un estudi escrupolós de les espècies
que poden ser aptes per la seva sembra als diferents indrets de la ciutat. És freqüent, per
exemple, que es triïn espècies de gran port que després caldrà podar, ja que tenen un
volum descontrolat pels estrets carrers o amb arrels que aixequen els paviments. Per altra
banda, i sens dubte l'aspecte més controvertit de la gestió dels arbres urbans, és la política
de podes de l'arbrat dels carrers; en aquest sentit no hi ha una planificació real i coordinada
sobre aquest assumpte que suposa a la fi una manca d'eficàcia en la gestió i la inexistència
de criteris tècnics unificats per tal de reduir en el possible el risc d'accident per caiguda dels
arbres o branques.
Per aquest fet des del grup socialista considerem necessari elaborar un pla que hauria
d'incloure:
- Un inventari dels arbres existents amb especificació de les seves ubicacions.
- Objectius a desenvolupar.
- Els mitjans necessaris amb què es compta.
- Treballs concrets a realitzar i manera adequada de posar-los en pràctica.
- Política de podes del municipi encaminada a mantenir la salut i el bon estat dels
arbres, perquè puguin ser gaudits pels ciutadans en les millors condicions.
- Mesures per a garantir la seguretat dels vianants.
Al mateix temps es fa necessària l'elaboració d'una ordenança per tal d'establir unes
normes i criteris de manteniment i tala en general, tant pel que fa al servei municipal com
per als propietaris privats.
Per tots aquest motius el Grup Municipal del PSIB-PSOE presenta a la consideració del Ple
d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD:
1. L’Ajuntament d’Inca elaborarà un Pla de Manteniment dels arbres de la ciutat i de
prevenció de riscs sobre les persones.
2. L’Ajuntament d’Inca aprovarà una ordenança municipal per establir unes normes i
criteris generals de manteniment i tala dels arbres.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar
la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PSIBPSOE relativa a l’elaboració d’un Pla de Manteniment dels arbres del municipi i prevenció
de riscs.
15. MOCIONS URGENTS
A. PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS
D’INCA PER A LA SEVA CONSIDERACIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
RELATIVA AL MUSEU DE L’EDUCACIÓ
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En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal dels Independents d’Inca per a la seva
consideració al Ple de l’Ajuntament d’Inca de data 28 d’octubre de 2014, la qual transcrita
textualment diu:
“El Grup Municipal Independents d’Inca 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, el Reial decret 2568/1986
de 29 de novembre i el Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, presenta la següent
proposició:
En data 29 de maig de 2009 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar aprovar la cessió
gratuïta i temporal de l’ús del pavelló n. 7 del Quarter General Luque a l’Administració de la
Comunitat Autònoma per la creació del Museu de l’educació, i en la sessió del Ple de
l’Ajuntament de data 27 de gener de 2010 es varen aprovar les modificacions d’algunes
condicions del conveni que es proposava entre les dues administracions.
Els motius que dugueren a signar aquell conveni eren 'l’estat actual de les instal·lacions que
acullen el Museu de l’Educació d’Inca (antigues aules d’automoció de l’edifici corresponent
a l’antiga Escola d’Aprenentatge Industrial d’Inca) on existeix una manca d’espai per a
magatzem i no es disposa tampoc d’espai per a exposició ni per consulta', motius que a
data d’avui segueixen completament vigents.
Finalment, en data 15 d’abril de 2010 se signà el Conveni de Col·laboració entre la
Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament d’Inca per a la instal·lació del Museu de
l’Educació de les Illes Balears en el referit pavelló n. 7, que es compon de planta baixa i pis
amb una superfície total de 1.240 m2.
En el Conveni s’acordà cedir l’ús del pavelló n. 7 per un termini de 50 anys amb caràcter
gratuït a canvi que la Conselleria d’Educació instal·làs i posàs en funcionament, procedint a
la restauració i integral de l’edifici al seu càrrec, el Museu de l’Educació dins el termini de 5
anys a comptar des del següent al de la signatura del Conveni.
El proper 15 d’abril de 2015 es compleix el termini de 5 anys que tenia la Conselleria per
posar en funcionament les instal·lacions del Museu, i no ens consta que, fins ara, s’hagi
realitzat cap actuació per per part de la Conselleria.
És per això que aquest grup municipal sol·licita al Ple de l'Ajuntament que prengui el
següent:
ACORD:
L’Ajuntament d’Inca insta la Conselleria d’Educació que procedeixi a la instal·lació i posada
en funcionament del Museu de l’Educació de les Illes Balears en el pavelló n. 7 del Quarter
General Luque d’Inca, en compliment del Conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i l’Ajuntament d’Inca signat en data 15 d’abril de 2010.”
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la Moció urgent proposada pel grup
municipal dels Independents d’Inca i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció urgent del grup municipal dels
Independents d’Inca per a la seva consideració al Ple de l’Ajuntament d’Inca relativa al
Museu de l’Educació.
B. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA RELATIVA
COMMEMORACIÓ DE LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE L’INFANT

A

LA

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 urgent del grup municipal de MÉS per Inca relativa a la
commemoració de la convenció dels drets de l’Infant de data 31 d’octubre de 2014, la qual
transcrita textualment diu:
“Moció relativa a la commemoració de la Convenció dels Drets de l'Infant
MOCIÓ
El 20 de novembre del 2014 es commemora el 25 aniversari de l'aprovació de la Convenció
sobre els Drets de l'Infant per part de Nacions Unides. Tot i que aquest tractat internacional
va ser ratificat per la majoria de països, inclòs l'Estat espanyol, després d'un quart de segle
és necessari reivindicar-lo i, fins i tot, donar-lo a conèixer: la majoria de les persones no
saben de l'existència d'una llei internacional que reconeix els drets dels infants i els joves.
La Convenció sobre els Drets de l'Infant reconeix la infància com a col·lectiu titular de drets i
compromet els governs a assumir la seva responsabilitat cap els ciutadans més joves, a
donar una atenció prioritària a la infància, creant entorns favorables per a aquesta, i a
prioritzar la inversió de la infància donant veu als nins i a les nines.
Tots els programes i projectes d'acció que implementen els organismes públics i que
afecten directament o indirectament els infants han d'incloure la Convenció de Drets de
l'Infant i han de considerar els principis rectors d'aquest tractat internacional. En aquest
sentit, els governs locals i autonòmics s'han de comprometre també a liderar el procés
d'assegurar els drets i la participació dels infants en els seus entorns més propers.
Totes les instàncies governamentals, sota el paraigua de la Convenció sobre els Drets de
l’Infant, han d’impulsar que la infància sigui subjecte actiu de la ciutadania. És el cas també
dels governants locals, entorns més propers de nins i nines, que han d’afavorir que l’opinió,
les necessitats, les prioritats i els drets de la infància formen part integrant de les polítiques i
dels programes. Es tracta de crear un concepte diferent de municipi, en el qual tots els
ciutadans i les ciutadanes són tinguts en compte, fins i tot els més petits.
En definitiva, tal com va acordar en el Pla d'Acció de la Cimera Mundial a favor de la
Infància, no hi ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament
de l'infant, de qui depenen la supervivència, l'estabilitat i el progrés de totes les nacions i,
de fet, de la civilització humana.
Per tot això, el Ple adopta els següents acords:
ACORDS
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1) L'Ajuntament d'Inca manifesta el seu compromís amb la Convenció sobre els Drets de
l'Infant i promourà que la infància sigui subjecte actiu de la ciutadania.
2) L'Ajuntament d'Inca, en el marc de la commemoració dels 25 aniversari de la Convenció
sobre els Drets de l'Infant, donarà a conèixer els principis rectors d'aquest tractat
internacional entre la ciutadania.
3) L'Ajuntament d'Inca promourà l'elaboració del Pla Municipal de la Infància per tal de
desenvolupar accions encaminades a millorar la qualitat de vida i la salut dels infants, a
potenciant-ne el seu creixement i a garantir la seva participació en la vida de la ciutat”.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la Moció urgent proposada pel grup
municipal de MÉS per Inca i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció urgent del grup municipal de
MÉS per Inca relativa a la commemoració de la Convenció dels Drets de l’Infant.
C. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS D’INCA RELATIVA A
L’IMPORT DE LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL GRUP MUNICIPAL PER DESTINAR
A DIFERENTS FINALITATS
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 urgent del grup municipal dels Independents d’Inca relativa
a l’import de la dedicació exclusiva del grup municipal per destinar a diferents finalitats data
31 d’octubre de 2014, la qual transcrita textualment diu:
“El Grup Municipal Independents d’Inca 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, el Reial decret 2568/1986,
de 29 de novembre, i el Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, presenta la següent
proposició:
Iniciada la present legislatura i en el primer Ple ordinari, s'aprovaren les retribucions del
batle i els regidors de l'Ajuntament.
Independents d'Inca ja ha manifestat que no farà ús de la possibilitat de disposar d'un
regidor amb dedicació exclusiva parcial, cosa que suposa una no-disposició de 27.403
euros anuals. Tenint en compte les retribucions fixades per als regidors d'INDI segons sigui
o no portaveu del Grup Municipal, s'ha realitzat un càlcul mitjà amb ambdues retribucions i
no fer ús de la possibilitat de dedicació exclusiva parcial resulta un estalvi o no-disposició
de 4.336.- euros trimestrals.
Així, aquest estalvi s’ha destinat ja, en aquesta legislatura, al Menjador Social, a les
monges jerònimes, al Patronat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca, a la Creu
Roja, a la Fundació Deixalles, a diverses associacions de veïns i gent gran de la nostra
ciutat i en el 2014 s’ha disposat de la quantitat de 4.000 euros per Sonrisa Médica, perquè
pugui desenvolupar la seva tasca a l’Hospital d’Inca y altres 4.000 euros per incrementar
l’import destinat a les ajudes als estudiants de la nostra ciutat que es desplacen a
l’estranger amb beques Erasmus. En conseqüència, de la quantitat total estalviada que és
d'uns 17.300 euros, en queden per disposar 9.000 euros.
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Per això, sol·licitam al Ple de l'Ajuntament d'Inca que prengui el següent ACORD:
a) Destinar, previ informe favorable d’Intervenció i Secretaria, i prèvies les
modificacions de crèdit pressupostari, si fossin necessàries, la suma de 9.000 euros
del sou no disposat pels regidors del grup municipal Independents d’Inca, a les
següents entitats:
1) 3.000 EUROS A LA FUNDACIÓ ES GARROVER, per tal de contribuir en la despesa de
la instal·lació d’un ascensor en el Pavelló del Quarter General Luque, despesa no prevista
inicialment, però que pel que sembla resulta imprescindible per al desenvolupament de la
seva tasca.
2) 2.000 EUROS AL PATRONAT DE MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA
D’INCA per tal de contribuir en la adquisició de dos ordinadors i material informàtic per al
personal docent de l'escola Joan XXIII.
3) 2.000 EUROS PER EL PROJECTE CÀRITAS-DEIXALLES per col·laborar amb el nou
servei de recollida de roba mitjançant container.
4) 2.000 EUROS PER INCREMENTAR EL PRESSUPOST DE L’IMAF per adquirir una
CAMILLA per a la Piscina Municipal de Crist Rei, amb qualificació d'apte per facilitar
l’accés i utilització de la piscina a les persones amb discapacitats físiques.
b) El Govern municipal efectuarà els tràmits necessaris per tal de complir aquest acord,
informant el Ple de l'Ajuntament abans de dos mesos de la seva efectivitat en el pagament.”
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la Moció urgent proposada pel grup
municipal dels Independents d’Inca i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció urgent del grup municipal dels
Independents d’Inca relativa a l’import de la dedicació exclusiva del grup municipal per
destinar a diferents finalitats.
16. PRECS I PREGUNTES

A. GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE
El Sr. Ramis formula els següents:
1. Comenta que des d'una sèrie de plens el seu grup fa preguntes i que entenen que l’equip
de govern no pugui contestar al mateix moment i emplaci a una contestació per escrit.
Exposa que des que es presenta aquesta circumstància no ha rebut cap contesta a les
preguntes, el seu prec és reclamar a l’equip de govern que respongui totes les preguntes
que no varen esser contestades al Ple i que l’equip de govern es va comprometre a
respondre per escrit.
El Sr. Batle entén que moltes de les preguntes formulades pels diferents grups són
contestades després de comissions d’Hisenda i d’Urbanisme, i així ho transmeten els
regidors. Si no és així, atès que ell no participa a les reunions, sol·licita al Sr. Ramis que li
faci arribar les preguntes i es compromet a contestar-les, ja que reitera que entenia que
eren contestades a les diferents comissions, malgrat que s’ha de tenir en compte que
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algunes de les preguntes s’han de consultar als tècnics, ja que a vegades no ho saben i, a
més, per no equivocar-se.
2. El Sr. Ramis demana sobre les línies de telèfons mòbils que té l’Ajuntament. Segons li
han comunicat, hi ha 100 línies donades d’alta. Vol tenir coneixement de quines d’aquestes
100 línies no s’utilitzen. L’equip de govern els n'ha facilitat una relació, i comprova que hi ha
una vintena que no tenen consum. Vol saber quantes línies no s’utilitzen i des de quan no
s’usen.
El Sr. Jerez diu que li ho contestarà per escrit.
3. El Sr. Ramis també vol saber els motius pels quals existeix aquesta situació.
El Sr. Batle comenta que arran d’això es va comprovar que hi ha les línies de les pantalles i
que és una feina de revisió constant. Informa que el regidor de Serveis és el responsable
de les línies telefòniques des que ha començat la present legislatura i que s’ha dedicat més
a fer una gestió global per realitzar un estalvi important amb la gestió de les línies
telefòniques. Així es demostra que en el 2011 es gastaven 100.000 euros i a l’actualitat,
40.000 euros. Explica que s’ha fet d’una manera global prioritzant l’estalvi i que el paquet
econòmic es redueix, com és en aquest cas, en què hi ha una reducció de més d’un 50 %;
no obstant això, li facilitarà la informació sobre les línies de telèfon mòbil que no estan
donades de baixa i les que que estan donades d’alta. Indica que podria ésser que a l’hora
de retornar el telèfon ningú s’hagi preocupat de donar-lo de baixa. Afirma que les dites
línies no produeixen consum, per tant, tampoc despesa, ja que estan dins un contracte
global.
El Sr. Ramis demana el cost d’aquestes línies; amb el llistat figura un cost i, si hi ha una
duració de temps que no s’utilitza, hi haurà hagut un cost. Vol saber quin és el cost per un
servei no utilitzat.
4. El Sr. Ramis vol saber si l’equip de govern té intenció de sol·licitar l’ampliació del termini
autoritzat per l’exclusió de la limitació dels horaris comercials, que actualment és des del
dia 15 de març fins al dia 30 d’octubre, està autoritzat al municipi d’Inca com a zona de gran
afluència turística, tal com els requereix la Direcció de Comerç i Empresa. Afirma que no
requereixen que es demani, sinó que dóna aquesta opció si interessa demanar-ho.
La Sra. Tarragó respon que l’Associació de Comerciants han consultat AFEDECO i
PIMECO, i que a una comissió es pot debatre el tema i prendre una decisió al respecte.
Exposa que l’interès que té l’Associació de Comerciants és des d’un caire i que s’ha de
valorar l’interès general des del punt de vista del ciutadà.
5. El Sr. Ramis demana, quant a la qüestió econòmica, el motiu de per què l'Oficina
d’Inspecció Tributària exigeix les factures reals de les obres de la cafeteria de l’Hospital
Comarcal, unes obres que té constància que no s’han duit a terme.
El Sr. Aguilar contesta que la Inspecció Tributària revisa tots els permisos d’obra i tal
vegada han demanat un permís d’obra i no han tramitat després la renúncia d'aquesta. Així
doncs, ells fan feina sobre els permisos sol·licitats i per això requereixen a tots els que
demanen permisos, i el que han de contestar és que no han realitzat cap obra.
El Sr. Ramis comenta que no controlen si s’executen les obres, sinó que fan una feina
totalment administrativa.
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6. Ha tengut coneixement que els propers dies es començaran determinades obres dins
aquest àmbit d’aplicació de superàvit pressupostari de la liquidació del 2013, obres com
poden ésser l’enllumenat públic del sector 3 i 4, l’arxiu la coberta de la Residència, la
reforma de l’avinguda de Jaume I. En aquest sentit li agradaria conèixer si, tal com
estableix l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, s’han elaborat aquelles memòries
econòmiques específiques justificant la sostenibilitat de les inversions a realitzar amb la
projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que es puguin derivar d'aquesta durant la
seva vida útil, abans d'iniciar aquests expedients de despeses, a fi d’evitar que aquestes
computin el càlcul de la regla de despeses.
El Sr. Aguilar respon que s’estan elaborant i que els facilitarà còpia de tot.
7. El Sr. Ramis comenta que el dia d’abans va gaudir d’una interessant conferència entorn
al Teatre Principal i que ha vist amb preocupació que, malgrat que s’ha realitzat una tasca
d'investigació per part de l’arqueòloga designada per aquesta mateixa corporació,
l’arqueòloga adverteix que no disposa del personal imprescindible per desenvolupar les
tasques de documentació de restes aparegudes i reclama que li siguin assignats operaris
per desenvolupar aquesta feina d'investigació i no endarrerir les obres. Demana si tenen
coneixement d’aquests fets.
La Sra. Payeras explica que, atès que les feines són feixugues, realment s’ha sol·licitat a
l’Ajuntament un ajut per desenvolupar aquestes tasques i que no té constància d’una altra
cosa.
El Sr. Ramis informa que té un escrit presentat per la dita arqueòloga, la qual diu que
notifica que l’empresa constructora responsable de les obres del Teatre Principal no li
proporciona mà d’obra per dur a terme les tasques de control arqueològic, l'arqueòloga
responsable no pot desenvolupar les seves tasques de documentació de les restes
aparegudes tal com pertoca i sol·licita ajuda d'1 o 2 peons d’obra per tal de poder realitzar
les seves tasques arqueològiques. Demana què pensen fer al respecte.
El Sr. Batle respon que s’hauria de poder facilitar la seva feina, en aquests moments la
tècnica es va dirigir als tècnics municipals responsables i aquests varen dir que donàs
compte per escrit de la situació; per tant, estan a una situació complicada i s’ha de veure el
camí que s’ha de dur a terme. Manifesta que té clar que s’ha de fer el que la llei marqui, i
així serà. Si aquesta persona per desenvolupar la tasca fins ara rebia ajuda de l’empresa
constructora i ara no la rep, doncs així es demanarà l’informe pertinent per si s’ha de
requerir l'empresa constructora perquè aporti els referits operaris o bé ha d’ésser
l’Ajuntament qui els ha d'aportar.
El Sr. Ramis afirma que la llei marca que s’ha de fer aquesta investigació i que algú li ha de
posar l’ajuda.
El Sr. Batle assenyala que segons la conferència a la qual va assistir va poder estar
documentat de les feines que estan realitzades, aquest és un escenari nou i no el controla.
8. Ha vist com dia 29 l’empresa Dragados i Coexsa, concessionàries adjudicatàries
d’aquestes obres, varen presentar un escrit al qual comunicaven deficiències greus en el
projecte de rehabilitació del Teatre Principal, indicaven la inexistència de diverses
comprovacions de l’estructura de l’edifici de definició del procés constructiu i afirmaven que
es podrien haver donat situacions inestables que de forma important comprometrien la
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seguretat estructural de l’edifici, amb les greus conseqüències que aquesta situació
derivaria.
El Sr. Batle contesta fent una pregunta al Sr. Ramis, li demana si s’ha de donar credibilitat a
un escrit; és simplement una entrada d’un escrit d’una part que dóna una opinió. El Sr.
Batle afirma que no és tècnic en construcció ni en rehabilitació, i que allò que ha de fer és
demanar a l’equip redactor, que té responsabilitat en la direcció d’obra, i al tècnic municipal
sobre si el que diu aquest escrit s’ajusta a la realitat, i que és una feina dels tècnics
responsables de la direcció de l’obra. Exposa que per part de l’equip redactor i per part dels
tècnics municipals es farà constància i procediment tal com marca la llei; si és així, s’haurà
d’actuar, i el primer que s’ha de fer és deixar constància d’aquests fets al llibre d’obres i
d’ordres per després, si s’ha de poder reclamar responsabilitats, tenir-ho tot ben
documentat i ben justificat.
El Sr. Ramis respon dient que en tot cas que no sap si és conscient que aquesta situació va
ser advertida tant per l’arquitecte municipal com pel seu propi grup al Patronat de la
Fundació del Teatre Principal.
El Sr. Batle desconeix el que es va advertir, però l’arquitecte municipal va advertir que amb
4.000.000 d’euros més IVA no es podia fer l’obra; en canvi, hi havia tècnics municipals i
l’equip redactor que deien que sí es podia fer, i desconeix la postura del grup municipal del
PSIB-PSOE. Esmenta que no es parla de 4.000.000 euros, sinó d’un concurs públic amb
vint-i-tres ofertes amb unes baixes.
El Sr. Ramis comenta que a l'escrit esmentat afirma que la direcció facultativa de l’obra ha
acceptat una sèrie de propostes per assegurar l'estabilitat de l’edifici, i diu que li interessaria
que l’informassin en què consisteixen aquestes propostes.
El Sr. Batle respon que aquestes informacions es vénen donant de manera sistemàtica al
Patronat de la Fundació del Teatre Principal, però que, si volen un informe addicional al que
diu l’empresa, el sol·licitarà als responsables de la direcció d’obres.
El Sr. Ramis en aquest aspecte sol·licita còpia de l’informe d’aquesta enginyeria externa,
igualment suposa que la volen tots els grups municipals. A més, exposa que l’esmentat
escrit indica que és necessari dur a terme diferents reforços estructurals tant provisionals
com definitius i que aquests no es troben compresos dins el projecte presentat com afirmen
els tècnics quan han firmat les actes, referint-se als tècnics de l’obra. Comenta que està
assabentat que les dites modificacions varen ésser signades pels tècnics.
El Sr. Batle assenyala que aquestes afirmacions les fa l’empresa i no els tècnics
municipals, que el Sr. Ramis només dóna validesa a tot el que diu l’empresa i ho dóna per
fet. Insisteix que contestarà segons els arguments de l’equip redactor, que té la
responsabilitat de la direcció d’obra, més la dels tècnics municipals, i es reitera que donar
validesa al que diu l’escrit és prendre-hi part.
El Sr. Ramis formula la pregunta d’una altra manera, comenta que els tècnics municipals i
els tècnics redactors del projecte afirmen que hi ha unes modificacions que s’han de
realitzar i que no estaven contemplades, i que ho comunicaren a la visita del Teatre. A més,
suposa un cost econòmic, segons han dit els tècnics designats per aquest ajuntament.
Demana què pensa l’equip de govern sobre aquesta qüestió.
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El Sr. Batle contesta que no va assistir a la visita del Teatre Principal; si els tècnics
redactors del projecte i direcció d’obres diuen que hi ha modificacions, tenint en compte que
és una obra de rehabilitació i que tot el que sigui millorar està d’acord evidentment, tot el
que sigui signat i avalat pels tècnics no ho discutirà, atès que el Sr. Batle no és tècnic, sinó
que és el batle.
El Sr. Ramis diu que en el mateix escrit presentat per les empreses constructores
adverteixen de la necessitat de redactar el corresponent projecte modificat amb un nou
programa de treball, un fet que també es va advertir per part dels tècnics municipals. Vol
saber si s’ha pres una decisió al respecte.
El Sr. Batle torna a repetir i reitera que està pendent de la resposta dels tècnics i dels
redactors del projecte que duen la direcció d’obra i dels tècnics municipals, considera que
no és una qüestió de pensar ni de donar opinions. Respecte a l’escrit presentat per part de
l’empresa, manifesta que no li dóna validesa fins que no tengui la resposta per part dels
tècnics municipals, és una argumentació dins un conflicte i part d’aquest és l’empresa
promotora i constructora, i aquesta al·lega unes coses que el Sr. Batle no dóna ni per bones
ni per dolentes, esperarà els tècnics. Respecta l’escrit presentat per l’empresa i entén que
aquesta ha de defensar els seus interessos, i al Sr. Batle li toca i pertoca defensar els
interessos municipals. Conclou que dóna per contestades les preguntes del Sr. Ramis.
El Sr. Ramis explica que les empreses constructores afirmen que l’actual situació està
provocant que a l’actualitat les obres no es puguin realitzar amb el ritme previst. Ells
reconeixen que el ritme no és el previst, demana al Sr. Batle quin és el retard que du l’obra
que l'empresa reconeix que estan complint i que això és greu.
El Sr. Batle contesta que no ho sap i que aquesta és una opinió de l’empresa, que el Sr.
Ramis va assistir al Patronat feia aproximadament 15 dies i ja ho va demanar, i que està
assabentat que es complien els terminis.
El Sr. Ramis diu que ell té les factures, les certificacions i demana al batle si sap la quantitat
que s’ha certificat del pressupost.
El Sr. Batle diu que molt poc.
El Sr. Ramis contesta que efectivament molt poc; per tant, si es fa el compte,
econòmicament no es compleix, així ho interpreta.
El Sr. Ramis considera que, si el batle ja desconeix que hi ha un endarreriment, com a batle
ho hauria de saber. Demana si compromet la finalització de les obres en el termini previst.
El Sr. Batle respon que l’empresa que ha guanyat un concurs de 23 ofertes ha licitat i té uns
terminis a complir i una programació de feina, la direcció d’obra ha d’avalar perquè això es
compleixi; si no ho fa, el plec de condicions preveu tota una sèrie de sancions i
penalitzacions, i la tranquil·litat del Sr. Batle és que es compleixi. Opina que, si l’empresa
diu una cosa, no deixa d’ésser la seva opinió i que allò que defensa és el que diuen els
tècnics municipals; la direcció d’obra i no defensarà l’empresa.
El Sr. Ramis diu que l’empresa posa una sèrie d’arguments que justifiquen aquest
endarreriment, li preocupa que la justificació que proposen pugui ésser vàlida.
El Sr. Batle demana al Sr. Ramis per què li preocupa que pugui ésser vàlida.
29

El Sr. Ramis diu que no és la primera vegada que se’ls passen els terminis i que en el cas
del Mercat Cobert, plaça de Mallorca, l’equip de govern anava molt tranquil.
El Sr. Batle afirma que ell no anava tan tranquil a cap de les obres que esmenta el Sr.
Ramis.
El Sr. Ramis expressa que les empreses adjudicatàries de les obres adverteixen o
reclamen que l’aprovació d’aquest projecte modificat suposa l’aprovació d’un nou termini i
l’ampliació del termini d’execució d’obra segons diu l’empresa, i que, a més, reclama.
Demana al Sr. Batle si ha valorat aquesta advertència.
El Sr. Batle contesta que no valoren els tècnics i que la responsabilitat del Sr. Batle és
vetllar i no valorar, ni fer informes tècnics.
El Sr. Ramis diu que el Sr. Batle no ha de valorar els informes tècnics, sinó que els ha de
tenir.
El Sr. Batle informa que dits informes han estat sol·licitats només fa 2 dies per part de
l’empresa.
El Sr. Ramis entén que no pot contestar a dia d’avui, però que a causa de la importància
d’aquest assumpte és urgent que contestin a l’empresa i que entengui que li preocupa.
El Sr. Batle diu que també li preocupa d'igual manera que al Sr. Ramis l’escrit presentat per
l’empresa, malgrat que el Sr. Batle no li dóna la mateixa credibilitat que el Sr. Ramis.
El Sr. Ramis diu que únicament demana i que no ha tengut cap reunió amb l’empresa
Dragados ni amb els tècnics i que, en canvi, el Sr. Batle pot fer una reunió amb tota la gent
que intervé, tècnics, redactors de projecte, etc. Manifesta que vol respostes i, si és possible,
aviat perquè la preocupació és gran.
El Sr. Batle diu que li preocupa, però que no hi pren part, ja que un escrit d’una empresa té
la validesa que té.
El Sr. Ramis reitera la pregunta si aquesta situació compromet la finalització de les obres
abans del trenta de juliol.
El Sr. Batle diu que espera que no, però no ho sap.
El Sr. Ramis demana si, en cas que fos així, suposaria perdre el finançament de la UE.
El Sr. Batle respon que no ho sap, que s’ha de saber de qui és la responsabilitat.
El Sr. Ramis demana si han valorat el cost d’aquestes obres no previstes.
El Sr. Batle respon que no es pot valorar si encara hi fan feina els tècnics municipals.
El Sr. Ramis diu que li han facilitat dades de prop de 400.000 euros, estant a l’oposició ho
ha sabut. Demana com l’equip de govern no disposa d'aquestes dades.
El Sr. Batle demana si les dades les ha proporcionades l’empresa.
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El Sr. Ramis diu que no, que han estat els tècnics de la direcció de l’obra i que aquesta
informació el Sr. Batle l’hauria de saber.
El Sr. Batle exposa que ho fa al Patronat de la Fundació Teatre Principal, que és on es
dóna tota la informació.
9. El Sr. Ramis demana si tenen coneixement que alguns treballadors i empreses
subcontractistes amenacen d’aturar-se per impagaments existents.
El Sr. Batle respon que se'n va assabentar el dia anterior per un periodista i que a aquest li
havien dit pel carrer, però al Sr. Batlle ningú li ha dit res.
10. El Sr. Ramis demana al Sr. Batle si té coneixement que els contractistes es queixen
d’aquests endarreriments i del pagament de les certificacions, referint-se a l’empresa
principal, i que reclamen el pagament d’interessos de totes i cada una de les certificacions
que han presentat.
El Sr. Batle respon que l’empresa adjudicatària de les obres ha reclamat per escrit els seus
interessos, expressa que li pareix bé que reclami. Si hi ha hagut una discussió amb una
certificació, li sembla normal que cada un defensi els seus interessos. Vol saber si
efectivament han pagat i la responsabilitat de l’Ajuntament, i si s’han de pagar els
interessos o ha estat fruit de la negociació entre els tècnics i no sigui responsabilitat de
l’Ajuntament; en aquest cas, no es pagaran interessos.
11. El Sr. Ramis demana si es coneixen les causes d’aquests endarreriments, si s’ha
valorat el cost d’aquests fets.
El Sr. Batle respon que no.
12. El Sr. Ramis demana si s’ha valorat la regularització legislativa, tenint en compte que
l’obra no la fa l’Ajuntament d’Inca, sinó la Fundació, i que per a les fundacions hi ha una
legislació per a aquests assumptes o per al que reclama l’empresa, com seria fer un
projecte modificat, segons el percentatge a què ascendeixen les modificacions. Recalca
que això se sap per a un ajuntament, però no per a una Fundació; demana si s’han
sol·licitat informes per saber si hi ha limitacions.
El Sr. Batle explica que s’ha informat el Patronat de les possibilitats existents, que els
serveis tècnics de l’Ajuntament assessoraran i que s’actuarà d'acord amb dret.
El Sr. Ramis comenta que les empreses adjudicatàries afirmen que aquesta situació actual
provoca que no es pugui continuar l’execució dels treballs, i que és una afirmació molt greu
que fa l’empresa.
El Sr. Batle contesta que els tècnics redactors del projecte, direcció d’obra i tècnics
municipals assenyalen que les obres es poden continuar; a més, estan avisats que consti al
llibre d’ordres.
El Sr. Ramis comenta que, quant el resultat de l’obra afectada, allò que diu l’escrit és que la
totalitat del projecte modificat s'ha d'aprovar, fetl que suposa la necessitat que s’acordi la
suspensió temporal de les obres i es procedeixi sense dilació a la suspensió de l’obra.
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Segons ha dit el Sr. Batle, que ha parlat amb els tècnics, aquest punt s’havia d’anotar al
llibre d’obres
El Sr. Batle contesta que s’havia d’apuntar i que els criteris del directors de l’obra i dels
tècnics municipals són que no s’havia d’aturar l’obra per allò que justificava a l’escrit
aquesta empresa.
El Sr. Ramis afirma que, per tant, aquest argument que exposa l’empresa constructora no
és vàlids per als directors de l’obra. Allò que demana és que primer es demanin tots
aquests informes i s'esbrini tota la informació, i que es convoqui urgentment una reunió del
Patronat perquè es donin les explicacions de tots aquests fets.
El Sr. Batle contesta que ja s’ha convocat per al proper dimarts.
El sr. Moreno formula les següents preguntes:
1. El Sr. Moreno comenta que el cap de setmana passat es va dur a terme la gimcana
juvenil nocturna, dins les Fires d’Inca. Volia saber quin era l’empresa que es va encarregar
de realitzar-la i el col·lectiu a qui es va encomanar el disseny de les proves i contractació
del personal.
El sr. Devis comenta que li ho contestarà per escrit.
2. El Sr. Moreno sol·licita que les actes del Ple s’actualitzin a la web de l’Ajuntament, ja que
la darrera creu que és la del mes juny. Sol·licita que es pengin a la web les actes de Ple.
El Sr. Batle respon que en pren nota.
3. El Sr. Moreno vol saber per què no estan penjades a la web a l’apartat “Perfil del
contractant” les obres del carrer de Jaume I, les de l’arxiu municipal i la reforma de la
coberta de la Residència Miquel Mir.
El Sr. Jerez contesta que el motiu és perquè encara no s’han licitat.
4. El Sr. Moreno demana quin és el criteri de la selecció dels retalls de premsa que
apareixen a l’arxiu de premsa de la web del Teatre Principal.
El Sr. Devis contesta que li ho respondrà per escrit.
5. El Sr. Moreno demana l'opinió de l’equip de govern sobre els diferents tornejos esportius
que se celebren amb motiu del Dijous Bo 2014.
La Sra. Coll comenta que en tot allò que es faci pel Dijous Bo no hi ha cap problema.
6. El Sr. Moreno demana quin és el cost de les diferents col·laboracions d’aquest
ajuntament, si és a través de l’IMAF o de diferents departaments, de cadascun dels tornejos
que patrocinen en el marc del Dijous Bo 2014.
La Sra. Coll diu que li ho contestarà.
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7. El Sr. Moreno demana sobre un torneig en concret, vol saber quin tipus de vinculació té
l’Ajuntament amb el Trofeu de Golf 2014 Dijous Bo.
El Sr. Jerez informa que una empresa que organitza tornejos de golf va venir a
l’Ajuntament; malgrat que a Inca no hi ha golf, explica que és una empresa important quant
a organització de tornejos de golf i va demanar si es podria organitzar un torneig amb el
nom i col·laborar amb els trofeus. Explica que l’equip de govern va considerar oportú que
una fira com és el Dijous Bo tan important per als mallorquins pogués comptar amb aquest
trofeu.
El Sr. Moreno demana si es pot saber on es realitza el trofeu.
El Sr. Jerez respon que creu que el trofeu es fa a Son Antem.
La Sra. Fernández formula les següents preguntes:
1. La Sra. Fernández vol saber si els vehicles municipals disposen en la seva totalitat de la
inspecció tècnica de vehicles actualitzada.
El Sr. Jerez contesta que creu que els vehicles de la Policia i de la brigada sí la tenen al
dia, excepte dos vehicles que tenen avaries importants que no circulen.
2. La Sra. Fernández comenta que fa uns anys una empresa de jardineria va subministrar a
l’Ajuntament unes palmeres que estaven infectades, l’empresa evidentment les va retornar i
es va comprometre a compensar l’Ajuntament per la intervenció que s’havia realitzat. Vol
saber com es va solucionar aquesta qüestió.
El Sr. Batle diu que contestarà per escrit.
3. La Sra. Fernández demana si s’ha denunciat l’empresa com a introductora a la ciutat
d’Inca del becut vermell.
El Sr. Jerez exposa que no es pot denunciar l’empresa per falta de confirmació i recorda
que fa de l’ordre de 6, 7 o 8 anys que el becut a Inca es va detectar, abans de l’esmentada
empresa.
4. La Sra. Fernández comenta que el passat dilluns foren testimonis de com uns conductors
arribaven a les mans per culpa en part del caos circulatori que es viu cada dia als voltants
del Col·legi de Sant Francesc, i perquè ha faltat la presència de la Policia Local a la sortida
del Col·legi a la part de l’horabaixa.
La Sra. Horrach contesta dient que la present setmana ha estat molt dràstica a Inca a
causa de defuncions i òbits, i que ha hagut de prioritzar les feines.
La Sra. Fernández comenta que quan la Policia Local no hi és la situació és un caos,
convida que ho comprovin.
El Sr. Batle diu que és important regular el trànsit, però que la Policia fa la feina per
prioritats, la seguretat de les persones és més important i hi ha un protocol establert; un
policia deixarà de regular el trànsit per la seguretat d’una persona.

33

5. La Sra. Fernández demana quin és l’import de les ajudes per al foment i l’ocupació
d’emprenedors que s’han atorgat dins el present any.
La Sra. Payeras informa que la partida és igual que el passat any, 60.000 euros; explica
que en contractacions que ja s’han aportat 7.800 euros i que per a autònoms, 4.500 euros,
un 43,20 %; si s’ha de passar al 2013 varen ésser 12.000 euros amb contractacions i 1.800
euros d’autònoms. Esmenta que a poc a poc es fa una feina i que s’arribarà a exhaurir tota
la partida.
La Sra. Fernández demana si varen ésser 30.000 euros.
La Sra. Payeras contesta que són 60.000 euros.
La Sra. Fernández diu que són 60.000 euros i que han quedat 30.000 euros.
La Sra. Payeras respon que ha d’acabar a final de novembre.
La Sra. Fernández comenta que l’any passat es va aprovar a final d’any i que enguany han
tengut tot l’any per dur endavant aquestes ajudes.
El Sr. Batle considera que és més important que la partida a principi d’any estigui plena i
que, si sobra, es recuperi, que no al revés, perquè, si en el pressupost es posa menys
quantitat, després no s’arribarà, és un criteri.
6. La Sra. Fernández demana quantes sol·licituds han rebut de locals d’oci per al Dimecres
Bo.
El Sr. Batle diu que contestarà per escrit.
7. La Sra. Fernández indica que ha comprovat pels diaris que el passat dissabte a les
instal·lacions de la piscina coberta es va crear una situació lamentable per falta
d’il·luminació. Vol saber on va ésser el problema i el motiu pel qual no es varen encendre
els focus.
La Sra. Coll contesta que va demanar disculpes davant tots els clubs, davant l’IMAF, i que
també en demana davant el present Ple. Explica que no hi havia els focus ni el llum que
pertocava. Assenyala que, segons els presidents dels clubs, aquest no era insuficient com
per suspendre l'activitat; informa que no només per al Club de Natació d’Inca, sinó per a
diferents presidents d’altres clubs; exposa que a altres llocs es fa amb manca de claredat i
que ho donen per vàlid.
La Sra. Coll explica que es va prohibir fer-ho al matí, sabien que no hi havia cap problema.
Informa que es va aprovar un canvi sol·licitat per la Federació a darrera hora per fer-ho
l’horabaixa i que pensava que hi hauria llum suficient.
La Sra. Fernández comenta que no es varen poder encendre els focus i que algunes les
bombetes estaven fuses.
La Sra. Coll respon que efectivament les bombetes ho estaven.
La Sra. Fernández demana si han pensat de substituir les bombetes fuses.
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La Sra. Coll respon que, a més de canviar-les, també pensen amb un enginyer si hi ha una
altra solució més factible, a causa de la dificultat que presenta l’altura dels focus i que s’ha
de mester una grua i és molt complicat, i se cerca una altra solució.
8. La Sra. Fernández, pel que fa la façana de la piscina coberta, que té una imatge molt
penosa, demana si pensen fer-hi algun tipus d’actuació.
La Sra. Coll respon que abans de final d’any estarà canviada.
9. La Sra. Fernández comenta que durant la setmana ha pogut comprovar que el carrer de
Felip II i part de l’avinguda de Mandrava estan totalment a les fosques; vol saber quina és
l’avaria i si està solucionada.
El Sr. Jerez informa que s’ha requerit un informe als enginyers i que a la passada Comissió
d’Urbanisme es va explicar que hi havia algun comptador per a temes de potència, ponts, i
que es varen eliminar pel que havia ocorregut a Bunyola. Exposa que hi ha una qüestió de
diferencials a tenir en compte i que contínuament boten, informa que els tècnics intenten de
solucionar-ho, així que es prioritza la seguretat enlloc de tenir els llums encesos. Conclou
que, quan es comencin a canviar els comptadors i si comença a ploure, botaran els
diferencials; assenyala que el dia anterior, en què tengué lloc la conferència, l'avinguda de
les Germanies estava a les fosques i que hi haurà casos d’aquests.
B. GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS D’INCA
El Sr. García formula els següents:
1. El Sr. García diu que la primera pregunta va relacionada amb la falta de respostes per
preguntes formulades amb anterioritat.
El Sr. Batle li demana si li pot fer arribar les preguntes amb una còpia per escrit.
El Sr. García respon que està escrit al seu estil, que ho corregirà i li farà arribar les
preguntes.
El Sr. García diu que, en relació amb les preguntes anteriors, qualsevol regidor al qual es
refereixi sap que s’han fet corregir una sèrie d’actes perquè es reflectís exactament el que
es contesta. Comenta que aquí es contesta que el dilluns es contestarà i el dilluns, que
quan es pugui.
Recorda que, en concret, hi ha una sèrie de preguntes sobre els càrrecs de confiança
d'Esport i Joventut, quines són les funcions, que és fàcil de contestar. Per altra banda, vol
saber si hi ha passis al pàrquing del Mercat Cobert; sobre la utilització de l’escut d’Inca en
productes d’empreses externes a l’Ajuntament; quant a contenidors en rústic, demana si
n’hi pot haver 150 d’orgànica i 150 de restes, i indica que només n’hi ha 103, demana per
quin motiu és així. La recollida de fems amb el plec de condicions es conforma si la
resposta és sí o no. Esmenta que va demanar un seguiment de totes les concessions si es
realitzaven de forma ajustada al plec de condicions, i que aquesta pregunta és més
complexa. Exposa que la central de compres diu que es va anunciar que suposaria un
estalvi de 500.000 euros i, a més, demana com funciona. Expressa que a un Ple varen dur
per pagar factures de SOREA, demana on són i què ha passat. Només demana que no li
responguin que se'ls contestarà dilluns. Això no obstant, afirma que no són totes les
preguntes, n’hi ha més. Els demana si poden fer un esforç al respecte, ja que el Sr. Jerez
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s’enfada perquè diu que és connivència amb les empreses, el Sr. García manifesta que hi
ha preguntes que li preocupen. Demana per què 103 contenidors en lloc de 300, que
només que responguin, ell no s’inventarà res.
2. En relació amb la piscina, el Sr. García esmenta que fa molt de temps que demana un
informe de com va quedar i què hi va passar, tant envers les qüestions tècniques com als
focus espenyats i com la va deixar el concessionari respecte al funcionament. Prega una
mica de celeritat.
La Sra. Coll informa que va parlar amb l’IMAF el dimecres i que al pròxim extraordinari que
es realitzi se’ls facilitarà tot.
3. El Sr. García exposa que li arriba a nivell de carrer que l’Ajuntament fa unes gestions per
comprar el Bar Mercantil.
El Sr. Batle contesta que no, explica que va venir el propietari del Mercantil i va comunicar
que el posava en venda el Mercantil a principi de l’any 2015. Explica que va demanar si
l’Ajuntament hi estava interessat i que en principi ell va dir que no, però encara així ha
demanat als tècnics municipals que realitzin una valoració, encara que en principi no té
interès. Insisteix que només va ésser una informació i que l’Ajuntament havia d’esser el
primer a saber-ho, només s’ha demanat una valoració als tècnics municipals.
4. El Sr. García afegeix que, quant a compres i vendes, si consulta el Facebook ho
comprovarà, pensa que l’Ajuntament hauria de fer gestions per comprar l’edifici de Gesa del
c/ d'Artà.
El Sr. Batle diu que li fa cas, que va realitzar una valoració i que disposa de les valoracions
de l’any 2004 i 2006 per part de l’arquitecte municipal. Afegeix que disposa d'un conveni de
compravenda que no es va arribar a signar amb un preu estipulat, també la valoració feta
per part del tècnic municipal i la feta de Gesa-Endesa posterior a la valoració. Assenyala
que la decisió de compra no s'ha efectuat, però que la feina prèvia sí està feta. Comenta
que tot el que sigui positiu per a Inca i per a la seva pròpia gestió, a pesar que vengui de
l’oposició, ho duu endavant.
El Sr. García es dirigeix al Sr. Batle i diu que ell escolta a tota l’oposició i 15 dies després fa
el que li diuen; manifesta que li agradaria compartir aquestes decisions.
El Sr. Batle comenta que el que no farà és defensar l’empresa constructora, referint-se a
una pregunta anterior. Informa que disposa de tota la documentació tancada per fer la
comparació de l’informe de Gesa-Endesa amb l’informe de l’Ajuntament.
El Sr. García comenta que allò que li preocupa és que per part de l’equip de govern
s’expliquin pertot els projectes, inclòs el de Gesa, i que el grup d'Independents d’Inca no
està assabentat de res.
El Sr. Batle comenta que el Ple li va encomanar que donàs explicacions a les entitats
cíviques per veure què pensaven sobre la ronda, i que és això el que fa.
5. El Sr. García demana sobre l’Hospital d’Inca, va sortir una foto que l’Ajuntament d’Inca
col·labora amb la seva gestió. Comenta l’estat de la pèrgola de l’Hospital té desperfectes,
unes dimensions ridícules i més ara que els busos estan més d’una hora a passar per allà
davant; aclareix que es refereix a la pèrgola de l’autobús. Considera que la neteja exterior
36

de llosques, etc. és escandalosa i que, per altra banda, un tema absolutament municipal
seria construir una voravia que conduís fins a l’Hospital.
El Sr. Batle expressa que hi ha una voravia el camí de la Creu i que fins i tot hi ha un pas
de vianants.
El Sr. García demana si és a baix o dalt.
El Sr. Batle aclareix que ja feia anys que es va fer un pas de vianants, es va limitar la
velocitat, es va regular el trànsit, es posaren fanals i unes voravies, perquè en el casc urbà
des del carrer de la Creu s'hi pogués arribar. Esmenta que des de la carretera de Llubí i la
carretera de Sineu és cert que no hi ha voravies, però que encara així els vianants tenen
una alternativa.
6. El Sr. García demana si sobre els mercats i fires es compleix l'Ordenança fiscal, o tal
vegada s’ha pres un acord pel qual es paga més, menys o no es paga.
La Sra. Tarragó comenta que el Sr. García està assabentat que en els carrers de la Pau, en
Corró i un tros del c/ de Sant Francesc es va arribar a un acord perquè l’Associació de
Comerciants dugués a terme la gestió dels carrers, atès que són difícils per vendre i que la
majoria de placers pagant la quota normal no volien vendre en els dits carrers. Informa que
des que la gestió d’aquests carrers la fa l’Associació de Comerciants, no es paga la quota
normal de l’Ordenança fiscal.
7. El Sr. García demana si existeix un conveni amb l’Associació de Comerciants.
La Sra. Tarragó respon que no recorda si està signat.
El Sr. García comenta que, si no l’ha vist escrit, no ho sap i que, si existeix, el cercarà.
8. El Sr. García demana què ha costat l’anunci de la revista sobre l’enamorament del Teatre
i quina ha estat l'opinió de l’anunci, que ha costat 3.630 euros.
El Sr. Batle explica que totes les accions de promoció i difusió es poden interpretar com a
bones o dolentes, es pot interpretar l’anunci d'Air Europa, etc. En qüestions tècniques de
màrqueting creu que és una difusió molt important per al Teatre Principal en vistes a la seva
futura obertura i funcionament. Informa que és una revista en tres idiomes, que està 3
mesos a centres culturals i, a més, el seu llançament es va fer dur a terme el dia de la Nit
de l’Art i quan va arribar la proposta va donar suport al departament de Premsa i al regidor.
Entén que hi ha coses que per ventura no tenen un impacte momentani, però que després
tenen una repercussió econòmica i social important, i tot és car i barat depenent dels
resultats. Opina que en qüestió de promoció i de màrqueting els resultats es veuen després
i que en relació amb el Teatre s’ha de començar a fer feina perquè Inca i comarca i
Mallorca el tenguin dins la referència que hi hagi d'aquest art escènic i es pugui utilitzar.
Considera que, si es començàs un dia després de lliurar el Teatre, s’hauria perdut un temps
i comenta que, de fet, les accions de l’Ajuntament tant al 2014 aprofitant el centenari com al
Dijous Bo es van encaminar perquè tot Mallorca parlàs d’aquest teatre; aquesta vinculació
de les Fires, Dijous Bo va cap al Teatre Principal. Assenyala que és una estratègia
compartida o no, però la seva opinió és que és efectiva.
9. El Sr. García comenta que fa uns quants plens va donar suport al batle pel fet que sortís
per IB3, i ara vol afegir que hi sortirà més, atès que el Sr. Codony ocupa el lloc que ocupa.
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Vol felicitar el Sr. Codony –demana al secretari que ho faci constar en acta–, així com la
gravació. Felicita el Sr. Batle, que segurament sortirà més per la televisió a causa que el Sr.
Codony, a més, ha ascendit a un càrrec d’una elevada responsabilitat.
El Sr. Batle manifesta que se sent molt orgullós que una persona a la qual ha dipositat la
seva confiança d’aquest ajuntament, atesa la seva capacitat i el seu treball, hagi assumit
una responsabilitat supramunicipal, que sigui el màxim responsable de la ràdio i la televisió
autonòmica, afirma que és un fet que li dóna orgull, satisfacció i la tranquil·litat que va
encertar quan el va anomenar càrrec de confiança de la Batlia.
El Sr. García comenta que és un treball i confiança que no posa en dubte, i que ara vol
tornar a un nivell més propi del grup Independents.
10. El Sr. García demana sobre els projectes d’enllumenat, respecte a un escrit que se’ls va
entregar i que diu literalment: “S’ha encarregat la redacció de 4 projectes per procedir a la
remodelació de l’enllumenat públic d’Inca, havent-se dividit el casc urbà en quatre sectors
es desconeix l’import de cada un del projectes, si bé en el seu conjunt no podrà ser superior
al milió i mig d’euros.” Exposa que està signat i donat registre de sortida. Pot fer una
interpretació benèvola, i que pot ésser que vol dir que el projecte per al qui redacta no pot
costar més de 1.500.000 d’euros o que el projecte redactat no pot ésser de més
d’1.500.000 d’euros: indica que una cosa sí s’ha produïda: que el projecte no ha costat
1.5000.000 d’euros. Però, els projectes presentats han ascendit a més de 3.000.000
d’euros, més del doble. Vol saber com ha de llegir aquest paràgraf d’una resposta que els
ha donat per escrit i signada.
El Sr. Jerez esmenta que de totes formes no sap quina és la seva pregunta, i que a una
comissió d’Urbanisme el Sr. García es va enfadar perquè es va posar 1.500.000 d’euros i
els tècnics deien que no; el Sr. Jerez no entén el conflicte.
El Sr. García assenyala que, si s’interpreta que no pot pujar a més d’1.500.000 d’euros,
resulta que ascendeix a més de 3.000.000 euros.
El Sr. Jerez creu que està firmat per ell, però no ho sap, explica que aquests informes els
fan els tècnics i que hi va haver un conflicte a una comissió.
El Sr. García comenta al Sr. Jerez que consulti el registre de sortida n. 1.801.
El Sr. Batle demana al Sr. Secretari que miri aquest escrit, afirma que l'ha signat, però que
no l’ha redactat i insta els que redactin que ho aclareixin.
El Sr. Secretari comenta que l’escrit diu que el seu conjunt no ha d’esser superior a
1.500.000 d’euros i interpreta que pareix que es refereix al conjunt de projectes, excepte
que vulguin dir a cada un dels projectes, però pareix que parla d’un conjunt.
El Sr. García entén que li ho contestaran per escrit, no vol una resposta de forma
immediata.
El Sr. Batle comenta que li facilitaran la resposta per escrit.
11. El Sr. García comenta que va a sortir a premsa la venda de la possessió de Son
Bordils. Expressa que s’ha perdut una residència i que aquesta possessió té una zona
esportiva. Demana si es perdrà dita zona esportiva o què passarà.
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12. El Sr. García demana si hi ha previstes actuacions municipals al camp de futbol del
Constància a nivell d’obres, inversions,etc.
El Sr. Batle contesta que en principi sí.
13. El Sr. García comenta que va demanar en reiterades ocasions un llistat de persones
contractades a l’Ajuntament en col·laboració social, i que sempre hi ha la mateixa
contestació, que el SOIB envia les persones. Esmenta que a un acord de la Junta de
Govern Local es va anul·lar l’acord de constituir el tribunal, en un cas en què es va enviar
molta gent i s'havia de crear un tribunal per valorar les persones a contractar, encara que
es va reduir el nombre d'aquestes. Sol·licita el llistat de persones en col·laboració social i
que es donin explicacions de quantes persones per cada plaça arriben a l’Ajuntament, i
com se selecciones les persones de forma efectiva.
El Sr. Batle respon que no té cap problema a presentar la relació de les persones
empleades. Exposa que quan fa una col·laboració social en el SOIB sol·licita una persona
amb un perfil; si el SOIB envia una persona, serà aquesta; en cas que envii tres o quatre
persones, es fa a través de tribunal.
El Sr. García demana si en quatre anys només s’ha fet un tribunal.
El Sr. Batle contesta afirmativament.
El Sr. García comenta que va demanar aquest llistat feia una o dues setmanes i que
casualment a l’Acta de dia 22 d’octubre va veure que havia passat aquest fet.
El Sr. Batle expressa que no és decisió seva, que ho pot confirmar amb els tècnics
municipals, sinó que és decisió del SOIB. Informa que el SOIB envia les persones segons
els seus perfils i sondejos; si envia una persona, aquesta ha de cobrar l’atur o l’ajuda, i en
cas contrari, no pot venir. En el supòsit que es demani un jardiner i el SOIB només n'enviï
un, aquest serà el que escolliran. En cas d’enviar-ne més d’un, s’haurà de constituir un
tribunal.
El Sr. García reitera que vol el llistat en cas de més contractacions.
El Sr. Batle reitera que no hi ha hagut selecció.
El Sr. García manifesta que vol la informació i res més, però que, si duen una qüestió i en
segons quines contractacions constitueixen un tribunal per destriar, posa en dubte les
informacions que els faciliten a les comissions informatives.
El Sr. Batle reitera que és decisió del SOIB i que, en cas que el SOIB enviï una persona,
aquesta és la que serà escollida, i en cas de més d’una, s’ha de seleccionar.
D. GRUP MÉS PER INCA

El Sr. Rodríguez formula els següents:
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1. El sr. Rodríguez diu que ha detectat nombroses pintades a les parets d’Inca, demana qui
ha d’actuar perque es borrin, si l’Ajuntament directament o si fa actuar als particulars.
El sr. Jerez respon que en cas d’edificis municipals, actua l’Ajuntament sino es el cas
s’insta als particulars a que ho retirin. En cas de temes flagrants que no retiren els
particulars ho fa l’Ajuntament.
El sr. Rodríguez demana que es retirin les pintades de tipus polític o racista.
2. El sr. Rodríguez sol·licita explicacions sobre els llums del carrer Germanies, esmentat
anteriorment.
El sr. Jerez contesta que es va baixar el diferencial, però al cap d’una hora hi havia llum.
3. El sr. Rodríguez comenta que li han arribat queixes sobre la brutor de publicitat que hi ha
per terra o demana si faran qualque campanya, hi ha fotografies que demostren que ho han
tirat per terra per qualque empresa que ho repartit de qualsevol manera i si pensen fer
alguna cosa.
El sr. Jerez contesta que fa una sèrie d’anys es fa fer una campanya important per
sancionar per la repartició de futlletons per aferrar-los a contenidors i fanals i que s’haurà
de retomar aquesta campanya sancionadora que es lo únic que la gent enten.
El sr. Rodríguez contesta que així doncs que s’apliqui.
El sr. Batle comenta que es regula, que es reparteix els dijous però que no es imputable a
l’empresa ja que la gent ho rep a les seves bústies i després ho tiren al carrer.
El sr. Rodríguez respon que les fotos que li han arribat no son el cas i creu que l’ajuntament
d’Inca te constància ja que ha contestat que s’aplicaria la normativa al senyor que ha penjat
les fotografies al facebook, el sr. Rodríguez desconeix qui contesta per part de
l’Ajuntament.
El sr. Batle diu que les contestacions les fa l’equip de govern, en concret aquesta
contestació l’ha feta el regidor sr. David Devis.
El sr. Rodriguez vol que consti que l’Ajuntament ha contestat que s’aplicaria la normativa.
4. El sr. Rodríguez demana sobre la brutor de la barriada de son Amonda, sobretot en els
voltats del centre educatiu, demana un reforç de la neteja a l’hora de sortida, entrada, patis,
etc., sobretot els dos instituts Berenguer d’Anoia i Pau Casesnoves que per incivisme hi ha
un cúmul de brutor del qual els veïns del centre educatiu no tenen cap culpa d’ésser veïns
d’un centre educatiu . El sr. Rodríguez te coneixement d’un centre educatiu que te
reiterades queixes i el que reclama es que s’actuàs.
El sr. Jerez contesta que mirarà d’actuar ja que l’empresa de neteja te un horari i que es
una llàstima ja que la massificació de les zones escolars hi ha molt d’incivisme i sobretot a
hores puntes. En el cas del l’Institut Pau Casesnoves que amés a l’horabaixa hi ha l’escola
d’idiomes es cert que es genera un focus amb molta brutor i que mirarà que l’empresa de
neteja pugui actuar l’horabaixa i que la zona estigui en condicions i presentable.
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5. El sr. Rodríguez demana si ja tenen substitut del coordinador de serveis, recentment
nomenat director d’IB3 i amés demana que consti amb acta que MES per Inca no se suma
a l’enhorabona a qui va ésser coordinador de l’Àrea de Serveis.
El sr. Batle respon que te substitut.
El sr. Rodríguez demana quan el faran públic.
El sr. Batle contesta que el proper dilluns.
El sr. Rodríguez respon que proposa que en vista de la brutor que hi ha pels carrers que
eliminin la plaça de coordinador de serveis i que possin més netejadors i que Inca sortirà
guanyant.
6. El sr. Rodríguez demana sobre la piscina coberta, ha rebut queixes sobre la falta de llum
exterior a la zona, parquing, etc.
La sra. Coll respon que efectivament fa un poc de falta llum a la part del vespre. Especifica
que al parquing de la part devantera hi ha llum però que als laterals si es escàs el llum,
mirarà de sol·lucionar, entre l’àrea de serveis o l’equip de govern
7. El sr. Rodríguez comenta que durant el debat ha fet una pregunta que no ha estat
contestada sobre els llibres i demana que sigui contestada. Comenta que s’ha fet una puja
de 27.000 euros per edició de llibres i demana a quins llibres corresponen, si haurà una
edició sobre l’aniversari del sr. Antoni Torrandell, ja que de moment no s’ha fet pública i si
dins aquests 27.000 euros programats està inclosa aquesta edició.
La sra. Payeras contesta a la primera pregunta, en referència a l’aniversari del sr. Antoni
Torrandell estan en contacte amb el sr. Sobrino i que encara no ha contestat i ja fa bastant
de temps. La sra. Payeras pensa que ja hauria d’estat editat i fet, però que el sr. Sobrino es
qui realment el fa i si no contesta i no informa si el te acabat, malgrat lo darrer que sap es
que li faltava molt poc, i que tot d’una que finalitzi la realització del llibre s’editarà el llibre.
En relació a la partida que s’ha incrementat es per l’edició d’un llibre de fotografies del
Teatre Principal.
El sr. Rodríguez demana si aquest llibre del sr. Antoni Torrandell entrarà dins la partida dels
27.000 euros o si en canvi es farà a una partida a part.
La sra. Payeras contesta que suposa que entrarà dins el pressupost.
El sr. Rodríguez demana si aquesta partida es bàsicament publicitat per el Teatre Principal.
La sra. Payeras contesta que ella no ha fet aquesta afirmació.
8. El sr. Rodríguez demana que a l’anterior plenari va fer la reflexió de que la Font Vella es
un element històric a protegir, sap que s’ha anat a veure però amb un mes no s’ha actuat,
tal vegada una poda a temps o inclòs llevar arbres pot salvar el patrimoni .
El sr. Jerez comenta que va prendre nota, tot d’una va acudir, però que els mesos d’octubre
i novembre son mesos més complicats per la brigada a causa de les fires i dijous Bo,
ocupen tots els dies de la setmana i tot d’una que es pugui s’actuarà.
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9. El sr. Rodríguez reclama que te pendent els dos llistats de les deficiències de la piscina
que fa mesos que els va reclamar i l’altre el llistat d’associacions on sol·licita quines
subvencions es duen les associacions tant amb espècies com en doblers, està reclamat
des del juny de l’any passat, no creu que sigui una qüestió de feina sino de que a l’equip de
govern no l’interessa que puguin disposar de l’informació.
El sr. Batle contesta que va facilitar un llistat de les subvencions del qual el sr. Rodríguez
no estava d’acord.
El sr. Rodríguez respon que aquest llistat facilitat era totalment incomplet amb el
compromís que s’ampliaria.
El sr. Batle respon que aquest llistat està en procés de complementació

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