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novembre  de  dos  mil  onze,  es  reuneix 
l’Ajuntament  en  ple,  en  primera 
convocatòria, amb convocatòria prèvia a 
l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la  sessió 
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 (s’incorpora en 
el  moment  en  què  s’expressa a  l’acta), 
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Antònia  Maria  Sabater  Martorell,  Sra. 
Margalida Llobera Serra,  Sra.  María del 
Carmen Oses Ramos, Sr.  Àngel  García 
Bonafè,  Sra.  Maria  Francisca  Barceló 
Truyol (s’incorpora en el moment en què 
s’expressa a l’acta), Sr. Antoni Rodríguez 
Mir i Sr. Andreu Caballero Romero.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr. 
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de 
l’acte,  i  hi  assisteixen  la  interventora 
municipal  Sra.  Francisca  Martorell 
Pujadas i el tresorer municipal sr. Miquel 
Batle Vallori. 
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Primerament,  per  la  Presidència,  i  després  de  comprovar  en  els  termes 
exposats que hi ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per 
a la vàlida realització de les sessions plenàries, la declara oberta.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 
30 DE SETEMBRE I 28 D’OCTUBRE DE 2011

El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les 
esmentades actes.

Atès que cap dels presents hi  té cap observació a fer,  se sotmet a votació 
ordinària l’aprovació de les actes de les sessions de data 30 de setembre i 28 
d’octubre de 2011, que s’aproven per unanimitat dels regidors presents (21).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 856 AL 
993 DE 2011 

Es procedeix en la dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 856 al 
993.

Intervé  el  Sr.  Ramis.  Referint-se  als  decrets  dels  quals  se’ls  dóna  compte, 
comenta que el seu grup ha vist  quatre ordres d’execució que obliguen els 
propietaris a arreglar les seves voravies. Aquesta és una acció que els sembla 
molt  correcta  i  que  s’hauria  de  dur  a  terme  a  tota  la  ciutat  i  de  forma 
generalitzada. El que no els pareix tan bé és que, mentre que la corporació 
obliga els ciutadans tenir els seus solars i voravies en condicions, tengui molts  
de solars públics on les voravies no es troben pavimentades. En la seva opinió 
l’Ajuntament és el primer que ha de donar exemple del que s’ha de fer per part 
de  tothom.  En aquest  sentit  ell  reclamaria  que l’equip  de  govern  prengués 
exemple d’aquestes ordres d’execució.

En relació amb dues factures per import de 148.000 € que aquest mes s’han 
aprovat, voldria manifestar el seu disgust, ja que diverses factures superen els 
600 € i no se n’ha donat compte a la Comissió d’Hisenda, tal com correspon. 
Aprofita per demanar informació sobre les dites aquestes factures, de les quals 
voldrien saber els conceptes del pagament, i a la vegada els interessa saber si  
els regidors de l’equip de govern reben algun tipus de dieta per l’assistència a 
diferents actes.

El Sr. Ramis torna a incidir en les factures i que els ha sorprès que n’hi hagi  
tantes de bars i  d’alimentació,  la  qual  cosa els  estranya.  Hi  ha una factura 
concretament d’un import de 534 € de gel de muntanya i una altra de 580 € 
d’una consultora. Creu que les factures d’import superior a 600 € seria més 
convenient  que  es  discutissin  a  la  Comissió  d’Hisenda,  i  pel  que  fa  a  les 
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consultes, seria més convenient que també s’hi tractassin, si l’equip de govern 
estàs d’acord a parlar-ne i donar explicacions als grups de l’oposició.

Respon el Sr. Batle, qui comenta que li sembla molt bé que l’oposició s’interessi 
per  les  factures,  però  en  les  paraules  del  Sr.  Ramis  (bars,  alimentació...) 
sembla que hi ha un halo de confusió i que es treuen les coses de concepte, 
quan els regidors fan despeses de la manera més austera possible. Explica 
que la factura de gel  de muntanya correspon al sopar de la gent  gran, del  
passat  mes de juny;  comenta  que és  una quantitat  considerable,  però  que 
també s’ha de tenir en compte que va ser un sopar per a unes 2.500 persones. 

També recorda que,  pel  que fa a les factures,  l’oposició les té totes al  seu 
abast.

Quant a les quatre ordres d’execució d’urbanisme, a més de les inspeccions 
rutinàries que duen a terme els zeladors municipals, el Sr. Batle explica que en 
ocasions reben queixes per part dels ciutadans i, de fet, l’Ajuntament moltes 
vegades ha realitzat amb recursos propis voravies històriques d’espais públics. 
Si el Sr. Ramis afirma que hi ha solars que no compleixen, li demana que els 
ho comuniqui  i  que es farà, però que no digui  que hi ha molts de solars o  
voravies publiques en mal estat o sense pavimentar. 

El Sr. Batle informa que els regidors no cobren dietes, que a la Mancomunitat  
del Raiguer paguen dietes per assistència als plenaris, i que normalment hi sol 
anar el batle, i unes dietes que satisfà la FELIB. Si en alguna ocasió un regidor 
ha rebut una quantitat, el Sr. Batle suposa que és una quantitat que ha bestret  
amb anterioritat  per fer front a una despesa. De totes formes, comenta que 
l’oposició pot fer un seguiment dels dinars i sopars, si bé cada cop són manco,  
ja que no se’ls poden permetre. Explica que les despeses protocol·làries de 
l’Ajuntament estan molt controlades. 

En referència  a  la  factura  d’una consultora,  pareix  ser  que  es  tracta  d’una 
factura de l’empresa Más Consulting, d’acord amb el Sr. Ramis. El Sr. Batle li 
respon  que  en  aquest  moment  no  ho  sap,  que  ho  esbrinarà  i  li’n  donarà 
l’oportuna explicació. 

Intervé el Sr. Caballero, qui fa referència al  Decret 291, que és relatiu a un 
expedient sancionador contra l’empresari taurí Manolo Martín. Exposa que hi 
diu que no s’ha presentat cap al·legació, i al seu grup li consta que la Societat 
Protectora  d’Animals  almanco  en  va  presentar  una,  amb  registre  d’entrada 
10.724. 

El Sr. Batle comenta al  Sr. Secretari que s’hauria de demanar al Sr. Carlos 
Mena, que és qui va fer el decret. Probablement quan es va fer el decret no 
havia arribat l’al·legació. 

El Sr. Caballero comenta que ho va esmentar a una Comissió d’Urbanisme i 
que li  van comunicar que s’havia presentat una al·legació, que s’incoaria un 
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expedient  i  es  tendria  en  compte;  ara  veu  que  en  el  decret  no  figura  cap 
al·legació.

El Sr. Batle li respon que ho consultarà.

Una  vegada  finalitzades  les  intervencions,  els  regidors  se’n  donen  per 
assabentats.

3.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME  PER  A 
L’ADJUDICACIÓ D’APARCAMENTS EN EL MERCAT MUNICIPAL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per 
a l’adjudicació d’aparcaments en el Mercat Municipal, de data 22 de novembre 
de 2011, i que transcrit textualment diu:

“En data 24 d’octubre de 2011 la mesa de contractació va procedir a celebrar el 
sorteig per determinar l’ordre de preferència en l’elecció dels aparcaments tant pel que 
fa a la ubicació com a la seva categoria, donant com a resultat les lletres “PO”, per la 
qual cosa la mesa acordà citar, per l’ordre de preferència establert a cada un dels 
interessats perquè fessin l’elecció, resultant que el Col·legi de Sant Vicenç de Paül 
escollir l’aparcament núm. 441, la Sra. Francisca Campaner escollir el núm. 418, 
l’entitat Engel & Völkers escollir el núm. 410, i el sr. Ramon Gordon José els 
aparcaments assenyalats amb els números 437 i 438.

En data 21 de novembre de 2011, i una vegada els interessats s’han manifestat la 
seva elecció, la mesa de contractació va formular proposta d’adjudicació de la 
concessió del l’aparcament assenyalat amb el núm. 441 a favor del Col·legi de Sant 
Vicenç de Paül, l’aparcament assenyalat amb el núm. 418 a favor la Sra. Francisca 
Campaner, l’aparcament assenyalat amb el núm. 410 a favor de l’entitat Engel & 
Völkers, i els aparcaments assenyalats amb el núm.437 i 438 a favor del Sr. Ramon 
Gordon José.

Havent acreditat el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, 
procedeix l’adjudicació, per la qual cosa se sotmeten a la consideració del Ple les 
següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació la concessió 
demanial privativa de l’ús dels aparcaments a l’edifici del mercat cobert per termini 
d’un any prorrogable i mitjançant pagament mensual de cànon i en conseqüència 
aprovar l’adjudicació de la concessió dels aparcaments assenyalats amb els núm. 441, 
418, 410, 437 i 438 al Col·legi de Sant Vicenç de Paül, a la sra. Francisca Campaner, 
a l’entitat Engel & Völkers, i al Sr. Ramon Gordon José respectivament, sota les 
següents condicions:
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1.- Condicions econòmiques: els adjudicataris hauran de pagar a l’ajuntament 
en concepte de cànon econòmic mensual la quantitat de 75 euros per cada un 
dels aparcaments.

2.- Altres condicions: els adjudicataris hauran de complir les obligacions 
assenyalades en el plec que regeix el procediment d’adjudicació de la present 
concessió i aquelles establertes en la normativa d’aplicació. 

SEGON.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractista.

TERCER.- Facultar al Batle- president per a la signatura del contracte.

Inca, 22 de novembre de 2011

El President de la C.I. d’Urbanisme.

Sign. Rafel Torres Gómez”

Intervé el Sr. Ramis, qui comenta que el mes de juliol  l’equip de govern va 
manifestar  que  hi  havia  molta  gent  interessada  en  els  lloguers  dels 
aparcaments  del  Mercat  Municipal,  i  ara  veuen  que  la  realitat  està  molt 
allunyada de les  previsions,  ja  que  només presenta  l’adjudicació  de  quatre 
places d’aparcament. Considera que tot plegat demostra la manca de previsió i  
futur de l’equip de govern a l’hora de planificar el Mercat. Aquest projecte i la 
seva gestió ha provocat una profunda crisi a las arques municipals, però també 
als comerciants i als inquers en general, que han sofert aquestes obres. És un 
projecte del qual l’anterior baltle deia que no costaria res al poble i que s’ha 
convertit en la primera causa de endeutament de l’Ajuntament d’Inca, per una 
obra  que  en  aquests  moments  està  fora  d’ordenació  i  que,  a  més,  està 
infrautilitzada. No poden entendre que només vuit aparcaments estiguin venuts 
i que només se n’hagin llogat 4, dels 78 existents. Amb tot això, demana com 
poden entendre que l’Ajuntament hi destinàs més de 8.000.000 € i que encara 
ara les dependències municipals no estiguin finalitzades, i el seu grup a hores 
d’ara no sàpiga el cost que suposarà la seva finalització. És molt fàcil reclamar 
austeritat  als  ciutadans  i  després  malgastar  doblers  públics  en  obres 
innecessàries, quan existeixen mancances imprescindibles com ara el Teatre 
Principal. Tornant a l’assumpte de l’adjudicació d’aquests aparcaments, reitera 
que constitueix un nou fracàs de l’equip de govern, i sobretot el que els pareix 
més greu és que, malgrat les advertències que els feren al plenari del mes de 
juliol,  encara  s’estiguin  explotant  sense  que  l’equip  de  govern  faci  res  al 
respecte i sense cobrar res a les empreses que estan utilitzant els aparcaments 
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municipals.  Evidentment  la  capacitat  de  l’equip  de  govern  de  resoldre  els 
problemes que ells mateixos han generat és nul·la i aquest fet l’han d’assumir 
tots els ciutadans del municipi. Els anima a posar fi a l’ús de l’explotació de 
l’aparcament  municipal  de  forma  irregular  i  posar  en  marxa  mesures  que 
signifiquin un resultat efectiu per recuperar la inversió que el poble d’Inca va fer 
amb el Mercat.

Intervé el Sr. García, qui vol intentar donar de la manera més senzilla possible 
l’explicació dels aparcaments. Exposa que des del primer dia van manifestar 
una profunda preocupació pel  destí  que se’ls donaria.  Mentrestant  s’anaven 
signant acords de concessió de la primera planta, els aparcaments romanien 
com si fossin una reserva municipal, eren la solució econòmica de l’Ajuntament; 
de sobte, va sorgir una concessió dels aparcaments, que el seu grup entén que 
només va  afavorir  la  gran superfície  esmentada.  Fa mesos el  grup del  Sr. 
García va demanar que se separàs allò que era propietat municipal del que era 
concessió, i no els han fet cas. El seu grup interpreta que l’equip de govern ha  
cedit a aquesta gran superfície els aparcaments, la qual creu que no liquida el  
cànon que ha de pagar anualment i  que l’equip de govern no ha demostrat 
gaire interès a cobrar  en cap tipus de concessió;  tota  aquesta és la  gestió 
municipal de l’equip de govern. El Sr. García no fa responsable el batle que els 
veïnats no comprin o lloguin aparcaments, però sí de planificar un aparcament 
en 4 o 5 plantes i que l’Ajuntament conservàs la planta inferior per a cessió als 
particulars. Considera que és una visió comercial totalment errònia, però el seu 
grup entén que l’equip de govern va voler afavorir la gran superfície. Aleshores 
opina que s’ha d’intentar trobar una solució a aquest problema.

Intervé el Sr. Rodríguez, qui es reitera amb paraules molt semblants a les del 
Sr. Ramis. Comenta que el fet que s’hagin llogat i venut tan pocs aparcaments 
significa  un cert  fracàs  en la  política  de  l’equip  de  govern  pel  que  fa  a  la  
dinamització del Mercat. Afegeix l’existència de dues grans sales completament 
buides, que no s’han emprat per a res i que es podrien aprofitar per instal·lar 
algun departament municipal, ja que els funcionaris manifesten que es troben 
estrets; així la població ho tendria a mà i a prop de la sala. El fet que l’equip no 
ho dugui a terme i que del Govern hi hagi un pla per llogar i  vendre locals, 
aparcaments, i que no ha funcionat, per ells significa un fracàs pel que fa a tot  
l’edifici, però també falta de perspectiva econòmica. Fa mesos que des del seu 
grup se’ls ve demanant el preu total del Mercat, i encara esperen la resposta. 
Així mateix, els agradaria conèixer quines són les entrades previstes per pal·liar 
aquest cost. Comenta que es cansaren de sentir dir al batle anterior que les 
obres no costarien res als inquers, i de moment no poden dir que sigui una 
fal·làcia, però ho pensen i estan a punt d’afirmar-ho. També fa menció que ja 
demanaren quines havien estat  les passes que havia fet  el  batle  davant  el  
Govern per recuperar, entre cometes, aquells 700.000 € que un jutjat va dir que 
estaven  ben  llevats  a  l’Ajuntament  d’Inca,  atès  que  s’havien  incomplert  els 
terminis de l’edificació. Tot això no només dóna perjudicis a l’Ajuntament, sinó 
també a tota la zona; una obra que havia d’estar acabada en un any i que ja en 
du més de cinc. 
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Ara s’estan demanant si tot això era necessari per arribar a qui on són. Volen 
respostes a les seves preguntes.

El  Sr.  Batle  comença  responent  al  Sr.  Rodríguez.  Comenta  que  les  seves 
paraules el sorprenen, parlen del temps que han durat les obres, dels perjudicis 
que han ocasionat... Explica que l’equip de govern no ha negat mai ni el retard  
ni els perjudicis que hi ha hagut. Pel que fa a la subvenció de la Conselleria de 
700.000 €, sembla que el PSM-Iniciativa Verds estigui content que es retiràs 
una subvenció ja atorgada. Considera que el Sr. Rodríguez com a inquer hauria 
de defensar que els doblers tornin a Inca, malgrat que hagin estat retirats per 
una consellera del  partit  del  Sr.  Rodríguez,  ja que venien d’un conveni  que 
s’havia aprovat, i es va retirar la subvenció en base a una circumstància poc 
interpretativa.  L’Ajuntament,  d’acord  amb tots  els  juristes,  seguirà  defensant 
que aquesta subvenció ha de tornar a Inca.

En referència al cost total, ja han dit en diverses ocasions que és al voltant dels  
8.000.000 €; de fet,  el  Sr.  Ramis ho ha comentat a la seva intervenció.  De 
moment no tenen la quantitat exacta. No tenen res a amagar al respecte, però, 
abans de donar una xifra errònia, volen que els tècnics els donin la quantitat 
exacta.

Quant a les dues sales que estan buides, comunica que algun dia es podran 
utilitzar. El problema és que dotar-les costa 400.000 €. El Sr. Batle informa que 
l’equip de govern tenia previst ubicar-hi el departament d’Urbanisme, però els 
tècnics de l’àrea els diuen que en aquests moments, atès el volum de feina, no 
és adient canviar-se. A més, no hi ha disponibilitat econòmica per habilitar les 
sales.

Respecte a les preguntes del Sr. García, li comenta que ells no van beneficiar  
una gran superfície; el que van fer va ser una adjudicació a través d’un concurs 
públic, que es va adjudicar a una gran superfície, i va pagar una part important  
de l’obra. Però, el que sí és cert és que no varen beneficiar ningú. 

El Sr. García comenta que ell no ha dit això; sí que ha parlat dels aparcaments

El Sr. Batle li diu que els aparcaments no són de la gran superfície 

Pel que fa al grup municipal del PSOE-PSIB, el Sr. Batle li vol dir que és veritat 
que el  plenari  del  mes de juny els  van comunicar  que hi  havia molta  gent 
interessada i amb una reserva feta, però ara s’han fet enrere. Tant de bo els 
haguessin llogats tots. En referència a la nul·la gestió de l’equip de govern, els 
vol dir que en principi la intenció va ser la de vendre els aparcaments, però 
després, vistes les circumstàncies actuals, han decidit llogar-los. Allò cert és 
que viuen una situació molt diferent. Amb allò que no està gens d’acord és que 
aquesta obra no era necessària, com diu el PSOE-PSIB, ni molt manco que la 
comparin al Teatre Principal. Aquesta obra, el PSOE-PSIB la reclamava des de 
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l’any  1998,  dient  que,  si  convertien  en  zona  de  vianants  el  carrer  Major, 
s’havien de fer aparcaments. Es demana com poden dir a l’any 2011 que l’obra 
és  innecessària.  Per  altra  banda,  manifesta  que  no  està  d’acord  que  les 
instal·lacions  estiguin  infrautilitzades;  els  aparcaments,  el  supermercat  i  el 
mercat funcionen bé, malgrat que els aparcaments no s’hagin venut ni llogat. 

Intervé  el  Sr.  Ramis,  qui  manifesta  que  l’adjudicació  de  tan  sols  quatre 
aparcaments  és  el  resultat  d’una  decisió  política  de  l’equip  de  govern. 
L’explicació donada pel Sr. Batle del perquè s’ha produït aquesta situació és 
que han canviat les coses, i aquesta no convenç el Sr. Ramis, ja que en la seva 
opinió poc han canviat les coses des del mes de juliol fins ara. Afirma que és 
cert que ells sempre van defensar que abans de convertir en zona de vianants 
el centre es fessin aparcaments dissuasoris, ja que era la forma d’evitar el que 
ha passat  a  Inca,  que gent  que venia,  d’altres municipis,  a  comprar,  ja  no 
véngui perquè s’han cansat de tenir problemes d’aparcament, i al final aquest 
teixit que venia d’altres pobles ja no existeix. Explica que el seu partit es va 
manifestar totalment en contra de tombar el Mercat, però allò més greu és que 
l’obra, a banda de tenir un sobrecost d’un 50%, es va endarrerir 5 anys. Existia 
un plec de condicions que establia unes penalitzacions. Els demana que mirin 
les vegades que des del seu partit els varen reclamar que aplicassin aquestes 
penalitzacions i l’equip de govern, ell no sap per quin motiu, no les va aplicar. A  
més, afegeix que això del fracàs no només ho diu ell, sinó també la premsa. 

El fet que dels 78 aparcaments municipals només n’estiguin ocupats 66 i que, 
dels  5  locals,  no se  n’hagi  donat  cap en concessió i  que les dues plantes 
municipals no s’utilitzin, en la seva opinió això és el mateix que dir que està 
infrautilitzat. 

És  cert  que allò  que ocupen  les  empreses  privades s’explota,  però  el  que 
podria donar uns ingressos resulta que no s’utilitza.
Al Sr. Ramis l’ha sorprès que el Sr. Batle no sàpiga el que ha dit el regidor del  
PSM quant a la liquidació de les obres. Comenta que, en el cas del Mercat, no 
s’ha fet una liquidació. Els demana si no saben que quan s’acaba una obra se’n 
fa una liquidació i s’obté el seu cost total. Demana com pot ser que el batle  
digui que no sap el cost total de l’obra. L’única explicació és que no s’hagi fet la  
liquidació.

A més a més,  el  Sr.  Ramis  torna a  parlar  del  sobrecost,  però quan es va 
adjudicar  era  la  finalització  de  tota  l’obra,  ja  que  incloïa  finalitzar  les 
dependències  municipals,  és  a  dir,  les  dues  plantes  esmentades  estaven 
incloses dins el pressupost. El que ells no saben és quina compensació van 
tenir. Ara bé, varen observar que es va fer manco obra i que va costar més. 
En la seva opinió el que ha de fer el Sr. Batle és la liquidació de final d’obra i 
mostrar-la; considera que d’aquesta manera hi haurà transparència.
Per acabar el Sr. Ramis comenta que el seu partit va demanar dues coses: en  
referència a la quarta planta, que s’explota i no és per part de l’Ajuntament, els  
varen demanar que posassin un mecanisme per evitar-ho, i  des del mes de 
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juliol no s’ha fet res, o almanco no els han informat si ho han fet.  Quant al  
rendiment de l’edifici, creuen que hi ha altres mesures que podrien posar en 
marxa. Per tant creuen que tenen molta tasca per fer, però dubta de la seva 
capacitat per dur-la a terme.

Intervé el Sr. García, qui considera que no s’ha explicat bé o que el Sr. Batle no 
l’ha entès bé. Ell no s’ha remuntat a l’adjudicació de la gran superfície de la 
planta que ocupa, no ha fet cap comentari al respecte, malgrat que en podria 
fer molts, com consten a les actes de plenaris de fa un parell d’anys. Exposa 
que ha comentat  que la  gran superfície  s’havia  vist  afavorida  pel  fet  de  la 
concessió dels aparcaments. Informa que als 2 dies de signar-se la concessió 
dels aparcaments va aparèixer un rètol amb el nom de la gran superfície i la  
forma d’utilització de l’aparcament, i ells s’havien passat anys demanant quines 
intencions  tenien  respecte  als  aparcaments.  Una  concessió  que  l’equip  de 
govern  sap  bé  com  funciona  i  exposant  els  aparcaments  l’empresa  més 
afavorida és la que ocupa la gran superfície. En la seva opinió s’hauria pogut 
afavorir  més  els  interessos  municipals  de  la  següent  manera:  passant  els 
aparcaments d’explotació municipal a la segona planta, i així sense cap dubte 
els veïnats haurien volgut tenir accés a places d’aparcament més còmodes. El 
seu grup creu que el fet que les places municipals estiguin ubicades a la quarta 
planta ha ajudat, també, que els veïnats no hi estiguessin interessats.

El grup municipal dels Independents d’Inca creu que en l’actuació municipal 
s’han afavorit  concessions de les quals a ells no els consta que paguin els 
cànons anuals a l’Ajuntament, a més de ser una empresa sense cap llicència 
inicial dels aparcaments, i ara és la que els utilitza, ja que la majoria de gent  
que hi compra en són usuaris. L’Ajuntament s’ha quedat amb la pitjor part, ja 
que és la que no genera ingressos, i la concessionària, amb la part que genera 
ingressos, i a més no satisfà el cànon municipal. En conclusió, són pèrdues per 
a l’Ajuntament.

Vol comentar que la quarta planta es va fer des del principi de l’obra; per tant, si 
l’Ajuntament havia de vetllar pels seus interessos, opina que allò més natural 
hauria  estat  canviar  l’ordre.  A  més  a  més,  en  aquest  ajuntament  consten 
distints estudis d’explotació dels aparcaments, en què es deia que l’explotació 
podria ser perfectament municipal. Si no ho recorda malament, després es va 
fer un altre estudi que considerava que l’explotació havia de ser privada.

Finalment l’Ajuntament tria la segona opció. El resultat d’aquesta gestió és que 
no  poden  vendre  ni  llogar  la  quarta  planta  i  l’única  que  no  funciona  és  la 
municipal. Així, creu que hauran de reconèixer que la gestió municipal no ha 
estat encertada quant als vertaders interessos municipals.

Intervé el  Sr.  Rodríguez,  qui  comenta les  incidències amb els  micròfons.  A 
continuació prossegueix amb el debat posant un exemple al Sr. Batle: si un 
cotxe municipal comet una infracció i la Guàrdia Civil el multa, ha d’estar en 
contra de la Guàrdia Civil  o del xofer de la Policia per cometre la infracció; 
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aquest  es  el  mateix  cas  que  el  del  Mercat  Cobert.  El  Govern  de  les  Illes 
Balears, fos del color que fos, va llevar una subvenció a l’Ajuntament d’Inca 
perquè aquest no havia actuat així com pertocava. Al seu grup li sap molt de 
greu que el Govern balear retiri  una subvenció a l’Ajuntament d’Inca, o una 
part,  i  sobretot,  en paraules del  Sr.  Rodríguez, el  que més greu els sap és 
veure que la majoria municipal, en aquest cas, no tenia cap raó per rebre el seu 
suport. Després d’anys, en acabar les obres el Govern va prendre una decisió, 
la qual va sortir reflectida a la sentència judicial. Si el Sr. Batle ho interpretàs 
d’una altra manera i aquesta fos la bona, el Govern li hauria hagut de tornar els  
doblers. Aquí és on discrepen amb ell, perquè l’equip de govern diu que aquest 
Govern els els tornarà; tant de bo els els tornin, però no perquè siguin del seu 
partit polític, sinó perquè tenguin la raó.

En segon lloc, expressa que el que molesta al seu grup és la pèssima gestió de 
l’equip municipal, i el que ha molestat durant quatre anys moltíssims d’inquers. 
Pel seu grup no és una resposta dir 8.000.000 € aproximadament; considera 
que no són formes de dur uns comptes municipals. Comenta que el Mercat 
Cobert haurà costat 8.77423,62 €, això és el que el seu grup demana, el preu 
exacte de les obres del Mercat Cobert i de l’edifici. El Sr. Rodríguez comenta 
que s’ha sorprès, perquè la majoria municipal es pensa que amb el mur de la 
vergonya tenen un Guggenheim. Els recomana que, si no volen veure que hi ha 
una mala gestió municipal, s’ho facin mirar. El que li exigeixen són les millors 
solucions per sortir de l’època de crisi. L’equip de govern i el PP van criticar la  
manera de gestionar la crisi del Sr. Zapatero. El Sr. Rodríguez hi està d’acord,  
ja que aquest es va equivocar moltíssim. Considera que la crisi inquera l’estan 
gestionant  malament,  igual  que  el  Sr.  Zapatero.  D’això,  avui  en  tenen  una 
mostra amb només 8 aparcament venuts i 4 de llogats d’un total de 78. Posa un 
altre exemple de com la majoria municipal gestiona la crisi econòmica, traient a 
concurs el  bar del  Poliesportiu Mateu Cañellas a final  d’estiu,  quan haurien 
pogut aprofitar tot  l’estiu d’entrada de doblers.  De moment considera que el 
regidor d’Hisenda està intentat fer el millor que sap la seva feina, però que hi ha 
un equip de govern al  darrere, no només el regidor. Aquest els ha duit una 
liquidació de 350.000 €, al  qual pel fet de dur-la li  aplaudeix el gust, no les 
maneres. 

Es dirigeix al Sr. Batle dient que és la seva visió d’estadista local el que els farà  
sortir de la crisi més aviat o més a poc a poc i que, si continua per aquest camí,  
veurà com les sortides seran les mateixes i les entrades estaran taponades. 
Repeteix al Sr. Batle l’exemple del cotxe municipal posat anteriorment. 

El Sr. Batle agraeix al Sr. Rodríguez les seves paraules i li dóna la raó amb 
l’exemple que ha posat de la multa. Conta una anècdota real que va passar a 
Inca. La Guàrdia Civil va multar un cotxe municipal en base a una normativa 
europea, que contradiu una normativa nacional, referent als colors dels llums. 
Es va recórrer la multa dient que la sentència era interpretativa. Aquest és el 
mateix que ha passat aquí amb el Mercat Cobert, només que en aquest cas 
van optar per no abonar la subvenció. 
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Comenta  que  personalment  va  demanar  al  Govern  actual  si  hi  havia  la 
possibilitat  de  recuperar  la  subvenció.  No  sap  si  ho  aconseguiran,  però 
almanco l’han escoltat, cosa que l’altra vegada amb els juristes municipals que 
defensaven que els podien donar els doblers no feren. Avui el Govern actual ho 
mira amb bons ulls, i abans només els varen dir que els doblers es retiraven. 
Exposa que ara hi ha intenció i voluntat. 

Comenta que, si tant content hauria estat el Sr. Rodríguez que els haguessin 
tornat la subvenció, ho hauria d’haver defensat aleshores. A més, argumenta 
que la interpretació del Sr. Rodríguez i de la consellera hauria d’haver estat 
favorable per a Inca, ja que el Sr. Rodríguez defensa els interessos d’Inca i se 
suposa que la Sra. Consellera també.

El Sr. Rodríguez interromp la intervenció del Sr. Batle dient que en primer lloc 
es defensen els interessos de la Comunitat Autònoma i dels ciutadans de les 
Illes Balears.

Ara  bé,  si  el  Sr.  Rodríguez  defensa  els  interessos  dels  ciutadans  de  la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ciutadans d’aquesta comunitat,  
li desmunta l’argumentació i li dóna la raó, i dóna per tancada la discussió. 

El Sr. Rodríguez segueix parlant. 

El Sr. Batle li recorda que és ell qui té l’ús de la paraula. 

En contestació al Sr. García, el Sr. Batle parla del fet que la gran superfície no 
pagui  el  cànon  municipal.  Li  comenta  que  l’Ajuntament  està  pendent  amb 
aquesta empresa d’uns ajustos. Explica que l’empresa ha fet unes inversions i 
que, segons aquesta, s’han de restar del que s’ha de pagar, i  ara estan en 
negociacions. Si realment han fet unes inversions que no els pertoca i, per tant,  
les ha d’assumir l’Ajuntament, ho compensaran amb el cànon. Però, li deixa 
ben clar que el cànon està reclamat i que es vol cobrar. 

En referència que el Sr. Ramis afirma que des del mes de juliol no fan res, li 
recorda que des de llavors han posat els aparcaments en lloguer. Li explica que 
van optar, primerament, per llogar els aparcaments, que el resultat ha estat que 
només n’han llogat quatre; és cert,  però tenien més previsió. Hi havia molta 
gent que els insistia perquè traguessin els aparcaments a lloguer,  i  avui  no 
s’han presentat.

Quant  als  mecanismes d’explotació  de  la  quarta  planta,  en  el  seu moment 
varen decidir que els interessava dinamitzar el comerç. Per això van tenir una 
sèrie de reunions, per tal que la resta de comerciants poguessin bonificar els 
seus  clients,  ja  que  entenien  que  més  que  recaptar  els  interessava  una 
dinamització comercial; al final això tampoc anat bé i han optat per la segona 
opció,  que és el  lloguer.  Veient  que no han llogat  tot  el  que desitjaven,  en  
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tornaran a parlar amb els concessionaris i determinaran un nou camí. 

Una vegada que tenguin els aparcaments adjudicats, es plantejaran una nova 
situació i tendran a disponibilitat de l’Ajuntament una sèrie d’aparcaments que o 
bé els gestionaran de forma directa o bé existeix la possibilitat que l’empresa 
concessionària els els llogui.
55.40

Amb  referència  al  cost  total  de  les  obres,  li  respon  que  no  el  sap.  Com 
l’oposició sap, aquesta obra va ser complicada, tant pels retards com per la 
sortida  de  l’empresa.  En  aquests  moments  els  tècnics  estan  tancant  la 
liquidació i s’ha de quadrar el que es va pagar a Dragados i a Melchor Mascaró. 
Però, li pot dir que la quantitat final serà entre 7.000.000 i escaig i 8.000.000 €, i 
que demanarà als tècnics que els facilitin la quantitat exacta.

Pel  que  fa  a  no  reclamar  les  penalitzacions,  els  recorda  que  l’empresa 
reclamava 3.500.000 € d’extres i que finalment tancaren en 750.000 €, tot això 
gràcies una negociació.

Comenta també que cada vegada que es du a Ple una qüestió que afecti el  
Mercat Municipal l’oposició fa un repàs a tota la història; s’adona que sempre 
ho haurà d’escoltar.

Durant  la  intervenció  del  Sr.  Batle  s’incorpora  a  la  sala  la  Sra.  Margalida 
Horrach.

Seguidament es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: onze 
(11) vots a favor del grup municipal del PP, vuit (8) vots en contra dels grups 
municipals del PSIB-PSOE i el PSM-Iniciativa Verds, i dues (2) abstencions del 
grup municipal dels Independent d’Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per a l’adquisició  
d’aparcaments en el Mercat Municipal. 

El Sr. Ramis demana la paraula per poder fer una explicació del seu vot en 
contra perquè aquest edifici encara no està legalitzat.

4.  DICTAMEN  DE LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER A  LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SERVEI DE 
LA RESIDÈNCIA MIQUEL MIR 
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a 
la  modificació  de  l’Ordenança fiscal  reguladora  del  servei  de  la  Residència 
Miquel Mir, de data 21 d’octubre de 2011, i que transcrit textualment diu:

“Rafel Torres Gómez eleva a la consideració del Ple Municipal, amb la consideració prèvia del Patronat de 
la Fundació Pública de la Residència Miquel Mir, la següent proposta d’acord provisional d' ordenació dels 
preus públics per la  prestació de serveis i  realització  d’activitats de l’Organisme Autònom Residència 
Miquel Mir d’Inca, que té com a objectius, per una banda, adaptar a les necessitats demandades l’oferta de 
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serveis que es vol donar, adaptar les tarifes als costos del servei de conformitat amb l’art 47 del mateix cos 
legal.

Els serveis socials d’atenció especialitzada a la gent gran, els preus dels quals s’actualitzen per aquestes 
normes de gestió, reuneixen els requisits exigits per la legislació vigent per ser considerats preus públics, 
tal com van quedar configurats en el moment de la seva imposició i ordenació.

Després del llarg període d’aplicació d’aquests preus, que des de l’any 1998 (AP17/11/1998) no han estat 
modificats, s’ha posat de manifest la necessitat d’actualitzar-los, tenint en compte que es tracta de preus 
que per raons socials es fixen en nivells inferiors als costos efectius originats per la prestació dels serveis 
generals, els que afecten el centre de dia, i es creen les tarifes per estades temporals com es descriu en  
l’article tercer de les presents normes de gestió.

1.            En compliment del que disposen els articles del 41 al 47 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RD leg. 2/2004, de 5 de març), en relació amb l’art. 127 del mateix cos legal, que 
s'acordi amb caràcter provisional l’ordenació de les normes de gestió dels preus públics per a la 
prestació de serveis i realització d’activitats en l’Organisme Autònom Miquel Mir d’Inca.

ORDENANÇA  REGULADORA  DELS  PREUS  PÚBLICS  REGULADORS  DELS  SERVEIS  I  ACTIVITATS 
DESENVOLUPATS A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MIQUEL MIR

Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament

1. De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41 ambdós de l’RD 
legislatiu2/2004,  de  5  de  març,  Text  refós  de  la  llei  reguladora  de  les  hisendes  locals, 
l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per a la realització d’activitats de serveis de 
residència geriàtrica.

2. Objecte. Constitueix l’objecte d’aquest preu públic l’assistència i realització de les activitats 
que posteriorment es relacionen. 

Article 2n. Subjecte passiu

1. Estan obligats al pagament dels preus públics, regulats en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn 
de la realització de les activitats i els serveis prestats per l’Organisme Autònom Miquel Mir d’Inca

2. També restaran obligats al pagament les persones físiques que sol·licitin per a elles o per a terceres 
persones (en els supòsits d’incapacitat jurídica per contractar directament els beneficiaris)  qualsevol 
dels  serveis,  prestacions  o activitats  assenyalats  a  l'article  3r  d'aquesta  ordenança,  inclosos  els 
hereus dels sol·licitants, de conformitat amb els articles 142 i següents del Codi Civil o a conseqüència 
de la signatura de qualsevol contracte que reconeix obligacions dels hereus amb l’Organisme Autònom; 
així mateix les persones o institucions que tinguin l'obligació legal o pactada d'atendre als usuaris del 
servei.

 
Article 3r. Tarifes

Les tarifes mensuals a aplicar seran les següents:
-Assistència geriàtrica completa.......770,82 €/mes (25,27 €/dia)
-Centre de dia ...................................389,27€/mes (18,54 €/dia)
-Estades temporals............................1.000 €/mes (33,33€/dia)

Article 4.-
En les quotes que esdevinguin per aplicació d'aquesta ordenança no es comprenen les despeses que causi  
l'usuari en concepte de medecines i material sanitari de cures, encara que tals despeses hauran de figurar a la 
factura que serà expedida per l'Administració de la Residència Geriàtrica Municipal.

NORMES DE GESTIÓ

Article 5.-a) L'exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del servei, i la seva liquidació i  
recaptació es durà a efecte per les oficines administratives del centre.
b) Els residents abonaran la quantitat fixada en concepte de quota per mesos avançats i durant els deu 
primers dies del mes. 
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Article 6- Després d'acceptat l'ingrés i abans de fer-se efectiu, el resident haurà de lliurar un dipòsit o aval 
bancari per una quantia equivalent a dues mensualitats de la seva aportació amb l'objecte de garantir el 
pagament. Els òrgans de la Fundació Pública podran excloure del compliment d'aquesta obligació aquelles 
persones que ho sol·licitin i que justifiquin documentalment que la seva situació socioeconòmica no els permet 
fer front a la despesa esmentada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Tot lo que no estigui previst en aquesta Ordenança es regirà pel Reglament d'admissió, econòmic i règim 
intern de la Residència, Reial decret legislatiu 2/2004, regulador de les hisendes locals, i  la Llei general 
tributària (Llei 58/2003)
Disposició final

En tot allò que no és previst en aquesta ordenança s’aplicarà el que s’estableix en la vigent Llei de règim 
local i altres disposicions.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat  
Autònoma de les Illes Balears. El seu període de vigència s'ha de mantenir fins que s'esdevingui la seva 
modificació o la seva derogació expressa. 

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

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

Intervé el Sr. Aguilar, qui comenta que a l’anterior Ple es va deixar aquest tema 
damunt la taula per tal de poder arribar a un acord amb la resta de grups, en un  
pròxim Patronat de la Residència. Però, al Patronat, no va ser possible arribar a 
un  acord.  Per  aquest  motiu  donen  per  reproduïts  els  arguments  i  raons 
esgrimides a l’anterior Ple,  per dur a terme les actualitzacions de les taxes 
proposades.

Intervé el Sr. Moreno, qui afirma que el seu grup municipal es mantén en la 
mateixa postura que va manifestar al plenari del mes d’octubre. Comenta que 
la proposta que avui aprovarà l’equip de govern del PP, referent a la pujada de 
les tarifes i preus públics de la Residència Miquel Mir, d’entre un 40 i un 50%, 
no és la solució definitiva per superar el dèficit d’uns 917.000 €. Vist l’informe 
que se’ls va facilitar de totes les gestions que s’han duit a terme, i han de dir  
que se n’han fetes moltes, durant aquest canvi de govern, d’acord amb aquest  
no veuen perspectives que es puguin concertar més places o puguin arribar 
més  subvencions,  almanco  de  moment.  Preveuen  que  l’any  que  ve,  per 
aquestes  dates,  el  dèficit  augmentarà,  en  base  als  informes  que  se’ls  han 
presentat,  perquè en es 917.000 € no està contemplada ni l’amortització de 
l’edifici ni dels equipaments. 

A la passada sessió plenària, el Sr. Batle va comentar que no tenien pla B i que 
estaven  pendents  que  les  altres  institucions  expressassin  el  seu  parer  al 
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respecte, per veure de quina manera es podrien aconseguir majors ingressos o 
inversions per part de les institucions supramunicipals. Comenta que durant els 
darrers deu anys ha estat el mateix PP qui per decisió unilateral no ha apujat 
l’IPC interanual.  El  Sr.  Moreno opina que,  si  ho  haguessin  fet,  no  estarien 
obligats  ara  a  haver  de  fer  una  pujada  d’entre  el  40%  i  el  50%  i  que 
probablement l’any que ve hauran que tornar a apujar els preus.

Intervé el  Sr. García, el  qual no sap per quin motiu no va assistir  a aquest  
Patronat. Observa que, a la vista del que va succeir allà, les coses van quedar  
tal com quedaren al plenari; aleshores la seva intervenció ha de ser la mateixa 
que varen plantejar en el seu dia. 

El Sr. García fa una mica d’història recordant que va ser el seu grup, estant a 
l’oposició,  va  plantejar  la  necessitat  de  donar  solucions  econòmiques  a  la 
Residència, va presentar el reglament i va promoure el reconeixement de deute 
i les responsabilitats patrimonials que es poguessin generar. El seu grup també 
va votar unes tarifes noves que abans no existien, va donar suport  al  grup 
municipal del PP, que també governava aleshores i que després de 15 anys va 
deixar de costat el Reglament, les revisions de tarifes, etc. 

Comenta que el PP els proposa una pujada de preus important. Recorda que a 
un Patronat o una de les comissions el seu grup va demanar que se’ls facilitàs  
informació de les places que l’Ajuntament d’Inca tenia a l’altra Residència; no 
sap si aquesta informació es va transmetre al Patronat, que no hi va assistir o 
que simplement no s’ha lliurat,  ja que per valorar les coses s’ha de tenir la 
màxima  informació  possible.  Exposa  que  l’equip  de  govern  es  queixa  que 
econòmicament no es pot continuar amb la Residència i que, per tant, s’han de 
cercar sortides. Hi ha solucions, però passa que s’han anat ajornant. La pujada 
que es proposa suposarà uns ingressos d’uns 30.000.000 €, però hi pot haver 
residents que davant la pujada hagin d’abandonar la Residència; per tant, és 
hipotètic que es generin aquests ingressos, i davant un dèficit tan important és 
un actitud que no resol res; considera que la solució no és aquesta. Així doncs, 
anuncia que el seu vot no podrà ser favorable. 

Intervé el Sr. Caballero, qui comenta que no vol repetir intervencions que ja van 
fer  al  darrer  plenari,  ni  tampoc  d’altres  que  ja  s’han  fet  en  aquest  i  que 
evidentment se sumen a les del PSIB-PSOE i a les dels Independents d’Inca. 
Si no ho recorda malament,  el  principal argument que hi havia per justificar 
aquestes taxes era que no s’havia augmentat durant deu anys l’IPC, i ara de 
cop es fa aquest increment. Des del seu grup opinen que, ja que es du a terme 
una pujada d’aquesta naturalesa, es faci d’una manera escalonada i que, en 
comptes de fer-ho amb un any, es dugui a terme en una legislatura. Considera 
que allò que no s’ha fet en deu anys no es pot arreglar amb un. 

Intervé  el  Sr.  Aguilar,  qui  comenta  que  és  cert  que  no  tenen  una  solució 
definitiva. Aquesta tots saben quina és, però l’organisme que l’hauria d’assumir 
no ho fa. Per tant, de moment allò que poden fer és apedaçar i la manera és 
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incrementar les taxes. La majoria municipal ho veu des de la perspectiva de les 
arques municipals que sufraga aquesta residència.  El  més adient seria que 
assumís la gestió de la Residència l’organisme al qual li pertoca.

En resposta a la intervenció del Sr. García quant al fet si existeix la possibilitat  
que alguns residents abandonin la residència, el Sr. Aguilar considera que amb 
el  preu que  quedarà  ningú  la  deixarà,  per  aquest  motiu,  ja  que  malgrat  la 
pujada seguiran essent econòmics. 

El Sr. García intervé per dir que no són les notícies que ell té.

El Sr. Aguilar li dóna informació dels preus actuals del centre de dia, que la taxa 
actual és de 276 € i que la taxa actualitzada serà de 389 €; informa que la 
Residència completa passarà de 547 a 770 €. Comenta que qui pugui pagar 
aquestes taxes ho farà i qui no, seguirà sense pagar. Remarca que aquestes 
quantitats les pagaran els residents que les puguin abonar. Per altra banda, 
exposa que és cert que la competència de la Residència no és de l’Ajuntament 
d’Inca,  però que mentre no se’n faci  càrrec l’organisme competent  la  volen 
seguir mantenint oberta.

També comenta que no poden actualitzar les taxes en quatre anys, atès que 
volen  seguir  mantenint  el  servei.  A  més,  explica  que  les  taxes  un  cop 
actualitzades seran barates, comparades amb els preus d’altres residències de 
la comarca.

Intervé el Sr. Moreno, qui comenta que li sorprèn que el regidor d’Hisenda digui 
que no tenen un pla B, quan han estat governant durant quatre legislatures i 
coneixen  perfectament  la  situació  de  la  Residència  i  de  com han  arribat  a 
aquest punt. Al carrer poden dir que s’ho han trobat així, però no al Ple, ja que 
fa desset anys que estan governant aquest ajuntament i, per tant, han portat els 
13 anys de gestió municipal de la Residència. 

Expressa que han arribat a aquesta situació perquè la majoria municipal va 
prendre la decisió política de no incrementar les taxes. No poden donar la culpa 
als altres partits polítics. El Sr. Aguilar sap que, per molt bé que vagi la gestió 
de la Residència, el deute s’incrementarà. Allò que està demanant des de fa 
temps el seu grup és que tenguin clar el que han de fer amb la Residència. Des 
de l’any 2003, en què es va plantejar pel Sr. Pere Rotger que se cedís la gestió 
al Consell Insular de Mallorca, el PSOE va manifestar clarament que no era 
una competència municipal i que qui l’havia d’assolir era el Consell. Ara, els 
tornen a proposar que vagin conjuntament a pressionar el Consell per tal que 
prengui  la  gestió  de  la  Residència.  Es  mantenen  sempre  amb  la  mateixa 
postura, fins i tot quan governaren al Consell Insular de Mallorca.

Intervé  el  Sr.  García,  qui  insisteix  que  30.000.000  €  no  és  una  quantitat 
definitiva; ho diu pel fet que quan repassin totes les partides del pressupost que 
no s’han gastat o s’han sobredimensionades els 30.000.000 € suposaran una 
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quantitat ridícula, pel que fa a incrementar les taxes als residents, quan hi ha un 
dèficit 1.000.000 €. 

El Sr. García opina que la discussió no és si el preu és més assequible aquí o 
un altre municipi,  ja que fa quinze anys el  seu grup va proposar apujar les 
tarifes i aprovar un reglament estant a l’oposició. Aleshores creu que han tengut 
oportunitats  d’arreglar  aquest  assunpte,  a  més que no és una competència 
municipal. Manifesta que la situació actual de la Residència no és culpa de la 
crisi, sinó de la gestió municipal del PP. Els demana que, si han passat per una  
fase de crear  una nova residència,  per  què no van ser  valents,  prenent  la 
decisió  que havien de prendre.  Aprofita per reclamar la informació que van 
demanar per tenir més elements per opinar al respecte. 

Intervé el Sr. Caballero, qui vol fer una reflexió final. Considera que s’hauria de 
reclamar  al  Govern  i  al  Consell  que  paguin  les  competències  que  els 
pertoquen, amb la mateixa vehemència que reclamen la subvenció del Mercat 
Cobert o recorren les multes de la Guàrdia Civil.

El Sr. Aguilar comenta que no és que no tenguin pla B, sinó que el pla A i el B 
són  el  mateix;  és  a  dir,  la  Residència  l’ha  d’assumir  l’organisme  que  li  
correspon,  però  mentre  no l’assumeixi  la  gestió  la  tenen ells,  i  no la  volen 
tancar i deixar residents al carrer. Els acusen de passar anys sense preocupar-
se’n, però ara han decidit fer-ho i han cregut oportú actualitzar els preus. Quant 
si és car o barat el preu resultant de la pujada, ell entén que és barata. Podrien 
haver actualitzat la despesa total del que costa la Residència als interns, i el 
preu resultant hauria estat de quasi 2.500 € per intern. A més, creu que la 
situació és culpa de la crisi, perquè abans l’Ajuntament disposava d’ingressos 
per  poder  front  a  les  despeses  i  ara  no  pot.  No  ho  fan  per  empipar  els 
residents, sinó per poder seguir donant al servei, ja que en cas contrari sí que 
seria una irresponsabilitat. 

Intervé  el  Sr.  Batle,  qui  expressa que el  Sr.  Aguilar  ha  resumit  molt  bé  la 
situació. Entén que la situació actual és diferent a la d’èpoques passades, avui 
han  de revisar  coses  que abans  no era  necessari.  Abans,  els  pressuposts 
municipals disposaven d’ingressos suficients, per això no es plantejava, atès 
que el sistema ho podia mantenir i els residents estaven atesos i contents. 

Si observen el quadre comparatiu de les ajudes econòmiques atorgades a la 
Residència, podran comparar els ajuts que els donaven fa deu anys amb els 
que han rebut  enguany;  veuran que ha minvat  un 100%. Explica que quan 
l’Ajuntament tenia menys dèficit rebia més doblers del Consell i del Govern, i 
ara els ajuts han desaparegut. 

Pel que fa a les paraules del Sr. Virgilio sobre que el pla A consisteix que qui 
tengui atribuïda la competència pagui les despeses, allò cert és que hi ha una 
residència oberta que comporta una despesa i l’equip de govern desitja com a 
pla A el mateix que el Sr. Moreno i el pla B, de tancar, el descarten; no volen 
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tancar-la mentre puguin mantenir el servei, i ja no hi ha més plans. 

El Sr. Batle accepta la critica que durant deu anys no han fet res, però ara que 
actuen l’oposició també hi té a dir. Vol deixar clar que l’organisme competent 
els comunica que no té partida pressupostària i que, per tant, no pagarà. Així,  
l’única opció és la que ha manifestat el Sr. Aguilar. 

Avui es veuen amb la capacitat de mantenir el servei amb la mateixa qualitat, 
només apujant  aquestes  taxes.  El  Sr.  Aguilar  s’encarregarà  d’aconseguir  la 
resta de doblers  per  cobrir  el  servei  i  quadrar  el  pressupost.  Comenta que 
entén  que  l’oposició  en  el  seu  lloc  hauria  pres  altres  decisions  envers  la  
Residència, però és l’equip de govern qui té el poder de decisió. 

El Sr. Batle diu al Sr. García, quant a les places de la Residència de Crist Rei,  
que quan es va signar el conveni el 50% de les places eren concertades i l’altre 
50%,  privades.  El  50%  de  cada  una  havien  de  ser  preferentment  per  als 
ciutadans d’Inca. Evidentment quan s’han cobert les places hi  ha hagut una 
rotació, que ha anat en funció de la demanda. El grup municipal del PP va 
parlar amb els responsables de la Residència Comarcal i els digueren que els 
residents inquers tenen preferència, segons la disponibilitat de les places. El  
que no fan és deixar  les places buides,  per  si  arriba un ciutadà d’Inca;  es 
cobreixen depenent de la necessitat. 

Seguidament  es  passa  a  votar  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Hisenda per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del servei de la 
Residència Miquel Mir i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del 
grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots en contra dels grups municipals 
del PSIB-PSOE, els Independents d’Inca i el PSM-Iniciativa Verds. 

5. PROPOSTA DE LA BATLIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Atès  que  aquesta  proposta  no  ha  estat  dictaminada  per  cap  Comissió 
Informativa, cal aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i  
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  Batlia  relativa  contra  la  violència  de 
gènere, de data de 21 de novembre de 2011, i que transcrita textualment diu:

“La violència de gènere té els seus orígens en unes raons de caràcter cultural i 
social que són conseqüència del paper específic que la dona ha tingut al llarg 
de la història de la humanitat. La violència de gènere, avui ja no és un problema 
d’àmbit privat, sinó que afecta la societat en general, és una expressió de la 
relació de desigualtat i poder de l’home sobre la dona, i que descansa sobre la  
suposada superioritat i la dominació real d’aquest sexe sobre l’altre. Per això el 
silenci no ha de ser la resposta a aquest fet. Ni per la víctima ni per aquells que 
convivim amb qui la pateix, i com que no podem esser còmplices d’aquestes 
fets:
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En conseqüència aquesta Batlia  eleva a la  consideració del  Ple la  següent 
PROPOSTA D’ACORD:

El Ple de l’Ajuntament d’Inca acorda reafirmar-se en el compromís de treballar 
per  una justa reparació,  per prevenir  les formes de discriminació i  violència 
contra les dones, penalitzar-les i assistir i protegir les dones que la sofreixen, a 
estimar la participació i atendre les necessitats pròpies de les dones. 

Inca, 21 de novembre de 2011

El batle president

Rafel Torres Gómez”

Intervé el Sr. Batle, qui comenta que tenint en compte que, per una banda, 
tenen aquesta Proposta de Batlia i que, per l’altra, el grup municipal del PSIB-
PSOE ha presentat una moció relativa al Dia Internacional contra la Violència 
de Gènere, proposa debatre les dues mocions de forma conjunta; fins i tot creu 
que seria millor si poden arribar a un consens, per tal que fos una declaració 
institucional. 

Intervé la Sra. Horrrach, qui manifesta que està d’acord amb la proposta del Sr. 
Batle i demana als regidors presents si els sembla bé. Proposa que es llegeixi  
la moció del grup municipal del PSIB-PSOE.

Intervé la Sra. Sabater, qui la llegeix, i 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  a  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 AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Un any més commemorem el dia 25 de novembre com Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere, i un any més, des del grup socialista, volem traslladar un 
missatge en positiu: que és possible sortir de la violència amb la col·laboració 
social i sobretot amb la perseverança institucional en la continuïtat de polítiques 
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

L’aprovació  de  la  Llei  integral  contra  la  violència  de  gènere  l’any  2007  va 
suposar introduir en el cor de l’agenda política el fenomen de la violència cap a 
les dones i l’articulació de mesures de protecció, així com una sèrie de drets i 
prestacions  per  a  les  dones  víctimes  de  maltractaments  i  els  seus  fills, 
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protecció institucional que només és possible quan s’interposa una denúncia.

En  aquests  darrers  anys,  des  del  Govern  d’Espanya  s’han  incrementat  els 
recursos policials especialitzats, s’han coordinat i integrat totes les capacitats 
disponibles, s’han instrumentat eines per determinar la situació de risc de les 
víctimes,  s’ha  apostat  per  la  protecció  personalitzada  i  s’han  impulsat 
actuacions en el marc de la Unió Europea.

Totes  les  institucions  tenen  l’obligació  legal  de  promoure  la  igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes i de transversalitzar la igualtat de gènere a 
les seves polítiques públiques. 

Totes  les  institucions,  des  de  les  insulars  i  autonòmiques,  passant  per  les 
locals, s’han d’implicar i coordinar els seus recursos per socialitzar envers la 
igualtat  i  lluitant  de  manera  efectiva  contra  el  sexisme  en  totes  les  seves 
manifestacions  i  actituds.  La  crisi  no  pot  servir  d’excusa  per  justificar  les 
retallades en les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i no 
pot ser motiu de baixar la guàrdia.

Malauradament, hem de lamentar que en les darreres setmanes hi hagi hagut 
una  altra  víctima  mortal  a  Mallorca,  que  és  la  segona  víctima  mortal  de 
violència de gènere a la nostra illa en el que portam d'any. L’arxipèlag balear 
compta amb la tercera taxa més alta de denúncies per violència contra la dona 
a tot Espanya, 18,73 denúncies per cada 10.000 habitants, la qual cosa mostra 
la  confiança  de  les  dones  en  les  nostres  institucions  per  sortir  de  la  seva 
situació de violència i la necessitat d'institucions en alerta permanent per no 
davallar la guàrdia davant del sexisme i la violència masclista. 

Avui  més  que  mai  els  organismes  d’igualtat  són  imprescindibles  per 
desenvolupar polítiques actives d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i  
impulsar mesures correctores de les desigualtats de gènere. Cal assentar les 
passes  donades  en  aquesta  matèria  contra  aquells  que  desprestigien  les 
polítiques  d’igualtat  i  el  feminisme  com  a  teoria  política  de  la  igualtat 
d’oportunitats que tants de canvis socials, polítics i de relacions interpersonals 
entre homes i dones ha possibilitat. 

Per tot això exposat, el grup municipal socialista presenta per a la seva aprovació 
del Ple de l'Ajuntament els següents:

ACORDS:

• El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta l'equip de govern a elaborar un pla 
estratègic d'igualtat municipal en què la prevenció, detecció i actuació en 
cas  de  violència  de  gènere  sigui  prioritària,  especialment  entre  la 
joventut i els col·lectius de dones més vulnerables.
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• El  Ple  de  l'Ajuntament  d’Inca  insta  el  Consell  Insular  de  Mallorca  al 
restabliment de la Direcció Insular d’Igualtat o, en el seu defecte, una 
unitat  administrativa  que  coordini  els  programes  i  serveis  d’igualtat 
d’oportunitats  entre  dones  i  homes  de  la  població  mallorquina,  i  a 
restaurar el Servei d’Agents d’Igualtat.

• El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta el  Consell  de Mallorca a continuar 
amb els ajuts a les dones víctimes de violència de gènere, recollits a 
l’article  27  de la  Llei  de  mesures  de  protecció  integral  de  les  dones 
víctimes  de  violència  de  gènere  i  consolidats  legalment  la  passada 
legislatura.

• El Ple de l'Ajuntament d’Inca insta el Parlament de les Illes Balears a 
aprovar una nova Llei  d’igualtat  que derogui  la Llei  per a la dona de 
2007,  que ha quedat  obsoleta  arran  d’una llei  de  rang superior  més 
ambiciosa.

• El  Ple  de  l'Ajuntament  d’Inca  insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a 
promoure la igualtat i la coeducació als centres educatius, no sostenint 
amb fons públics aquells centres educatius que promoguin el sexisme a 
través de la segregació escolar. 

Inca, 21 de novembre de 2011

El portaveu del grup municipal del PSIB-PSOE

IL·LM. SENYOR BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’INCA”

Intervé el Sr. Batle per dir que no entenen per què fan referència als centres 
educatius que promouen el sexisme, atès que no en coneixen cap.

La Sra. Sabater afirma que no significa que necessàriament existeixin.

El Sr. Batle comenta que aquest darrer punt implicaria obrir  un debat d’una 
cosa que a la seva societat no existeix, afortunadament.

La Sra. Sabater exposa que per part seva es pot suprimir i que s’havia inclòs 
més aviat per prevenir. Per tant, llevarien des de “no sostenint en fons públics  
aquest centres educatius que promoguin el sexisme a través de la segregació 
escolar”.

La Sra. Horrach aprofita per comentar que té previst dins l’Àrea de Policia que 
el policia tutor faci xerrades educatives als centres escolars.

En conseqüència del que han exposat, els reunits acorden que la Proposta de 
Batlia i la Moció del PSIB-PSOE es facin conjuntes, i  en fan una declaració 
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institucional.

El Sr. Batle demana al Sr. García si hi té res a dir.

El Sr. García respon que creu que la seva postura és clara envers la violència 
de gènere. Quant a la forma de generar el debat, hi estan en contra, atès que 
creuen que aquestes qüestions requereixen l’acord de tots els partits. Li pareix 
que el debat es redueix al mínim i queda en una declaració d’estar en contra de 
la violència de gènere, però fer un enfrontament en la redacció de les mocions 
no li sembla allò més correcte.

El Sr. Batle li diu que això no ha passat, que simplement s’ha dialogat.

El Sr. García comenta que s’ha referit al fet que no es generi, que ell no està 
jutjant el que ha passat, i manco quan sembla que s’arribarà a un acord. A més, 
explica que va llegir al diari que a un ajuntament el PP i PSOE no van arribar a 
un acord amb la mateixa moció que avui debaten ells, la qual cosa li sembla 
deplorable; han d’evitar que això passi a l’Ajuntament d’Inca.

El Sr. Balte hi està d’acord.

Intervé el Sr. Rodríguez, qui considera que per a la societat és un problema 
gravíssim  i  tenen  la  sensació  que  les  diferents  institucions,  tant  a  nivell 
municipal com autonòmic i fins i tot estatal, no acaben de trobar les solucions 
adequades per tal de minorar el problema. El seu grup considera que, si al final 
al respecte no hi ha tot un conjunt de solucions socials, no només legislatives,  
acabarà per agreujar-se, ja que és un problema difícil d’eradicar. Per tant, hi ha 
d’haver una sèrie de bateries socials per ajudar les persones que es veuen 
afectades;  si  no,  la  situació  no  acabarà  d’arreglar-se.  De  totes  maneres, 
evidentment  qualsevol  cosa que s’aprovi  als  plenaris,  tenen el  seu suport  i 
votaran a favor. També demana que els dos ponents es posin d’acord.

Intervé  la  Sra.  Sabater  dient  que  es  tracta  de  llevar  el  darrer  punt,  no  tot 
complet, sinó allà on deia “no sostenint amb els fons públics aquells centres 
educatius que promoguin el sexisme, a través de la segregació escolar”. Afirma 
que per part del seu partit hi estan completament d’acord.

Responent  al  que  ha  esmentat  el  Sr.  Rodríguez,  manifesta  que  en  temes 
d’igualtat, en aquest moment, el més important és no fer cap passa enrere, hi 
hagi qui hi hagi al Govern.

Intervé la Sra. Horrach per tal de fer un aclariment. Suposa que tots ho saben 
també com ella, però en cap moment no s’ha fet cap passa enrere, ja que estan 
totalment posicionats. Els vol recordar que a cap institució s’ha reduït cap euro 
dels seus pressuposts per aquesta lluita. Comenta que en aquest sentit l’equip 
de  govern  és  molt  sensible  i  que  segueix  mantenint  obert  i  en  molt  bon 
funcionament el casal de ses Ufanes, que tots coneixen. Encara que el Govern 
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de les Illes Balears hagi inclòs dins l’àrea de Serveis Socials l’àrea d’Igualtat, 
explica  que no s’eliminarà  cap concepte,  ni  d’ajudes ni  d’esforç,  ni  de  res. 
Informa que a Inca també segueix oberta l’oficina de víctimes de violència, tant 
per a les persones que la sofreixen com per als seus fills,  a on tenen una 
atenció psicològica i jurídica totalment gratuïta.

Intervé el Sr. Batle, qui es dirigeix al Sr. Secretari per dir que aquests dos punts 
s’aproven per assentiment, per part de tots. A més, exposa que s’ha de fer una 
declaració institucional dels dos punts i que quedaria de la següent manera: la  
part expositiva serà de la Proposta de Batlia i la part de les propostes d’acords, 
les incloses dins de la proposta del PSIB-PSOE, llevat del darrer punt.

Atès que tots els membres del  Ple hi  comparteixen el  mateix sentiment,  es 
declara aprovada la declaració institucional, per assentiment de tots els grups 
municipals (21).

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

Aquest punt s’ha debatut i aprovat conjuntament amb l’anterior. 

7. MOCIONS URGENTS 

A. PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  SOBRE  L’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LES TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC DE TAXIS 
D’INCA

En primer lloc es passa a votar la urgència de la Moció i n’esdevé el següent 
resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de resolució, relativa a l’aprovació definitiva 
de les tarifes del servei públic de taxis d’Inca, de data 23 de novembre de 2011, 
la qual transcrita textualment diu:

“INFORME  DE  LA  INTERVENCIÓ  MUNICIPAL  AMB  PROPOSTA  DE 
RESOLUCIÓ,  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  LES  TARIFES  DEL 
SERVEI PÚBLIC DE TAXIS D’INCA

Antecedents:  

L’Ajuntament ple en sessió celebrada el 29 de juliol del present exercici acordà 
l’aprovació provisional de les normes de gestió del preus públics reguladors dels 
serveis de taxis.
Als efectes prevists en l’article 49, b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Llei municipal i 
de règim local de les Illes Balears, el referit acord provisional es va publicar, a 

24Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F 24



efectes  de  consulta  i  de  presentació  de  reclamacions  en  forma  d’edictes, 
publicats en el BOIB núm.119 de 6/8/2011, en el diari provincial Última Hora el dia 
19/8/2011 i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Inca entre el  17/8/2011 al 
12/9/2011.
En  relació  amb  el  referit  acord  provisional  no  consta  en  el  registre  general 
municipal la presentació de cap al·legació o reclamació. 
De conformitat amb la comunicació rebuda de la Comissió de Preus (amb registre 
de sortida 23969/2011, del 2 de novembre) que per a la continuïtat de l’expedient 
ens exigeix que li remetem la certificació de l’aprovació definitiva de les normes 
de gestió dels preus públics reguladors dels serveis de taxis d’Inca,

Propostes d’acord:

4.            

En compliment  del  que  disposen  els  articles  del  41  al  47  del  Text  refós  de  la  Llei 
reguladora de les hisendes locals (RD leg. 2/2004, de 5 de març), en relació amb l’art. 127 
del mateix cos legal,  acabat  el  termini d’exposició al públic de l’acord provisional de 
modificació de les normes de gestió dels preus públics per prestació del servei de transport 
urbà  de viatgers  en taxis  d’Inca  i  resultant  que  contra  les  normes  descrites  no s’han 
presentat reclamacions ni al·legacions,  s’eleva a la consideració de l’Ajuntament ple 
l’APROVACIÓ DEFINITIVA del referit acord, segons els termes que a continuació 
es transcriuen:  
   
‘NORMES DE GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN TAXIS D’INCA 

NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT.
 
Art. 1r.- Concepte

1.- De conformitat amb el que es preveu a l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca estableix el preu públic per la prestació del servei 
de Transport Urbà de Viatgers en Taxis d’Inca.

2.- Naturalesa. La contraprestació econòmica per la prestació dels serveis de Transport 
Urbà de viatgers  en Taxis  d’Inca,  té la naturalesa de preu públic  per tractar-se d’una 
prestació de serveis i realització d’activitats objecte de la competència d’aquesta entitat i 
no concorre en ella cap de les circumstàncies específiques en la lletra B) de l’article 20.1 
del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que disposa:

‘(Artículo 20. Hecho imponible

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así 
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como  por  la  prestación  de  servicios  públicos  o  la  realización  de  actividades 
administrativas  de competencia  local  que se refieran,  afecten  o beneficien  de modo 
particular a los sujetos pasivos.

En  todo  caso,  tendrán  la  consideración  de  tasas  las  prestaciones  patrimoniales  que 
establezcan las entidades locales por:

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

B) La  prestación  de  un  servicio  público  o  la  realización  de  una  actividad 
administrativa  en  régimen  de  derecho  público  de  competencia  local  que  se  refiera, 
afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de 
las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A 
estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 
administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles 
para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su 
reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.)’

3.- Objecte. Constitueixen l'objecte d'aquest preu públic els serveis de Transport Urbà de 
Viatgers en Taxis d’Inca.

Art. 2n.- Obligats al pagament.

1.- Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en aquesta  ordenança, els qui es 
beneficiïn dels serveis a què es refereix l'article anterior.

QUANTIA I TARIFES

Art. 3r.

1.- La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança seran els fitxats en la Tarifa 
següent, aplicable a cada un dels serveis:

a) Baixa de bandera diürna ...................................................................... 2,30 €
b) Baixa de bandera nocturna i festius ...................................................... 2,30 €
c) Tarifa diürna ........................................................................................ 0,91 €/Km
d) Tarifa nocturna i en festius ................................................................... 1,06 €/Km
e) Hora d’espera diürna ............................................................................ 16,85 € 
f) Hora d’espera nocturna i en festiu ........................................................ 16,85 €
g) Suplements:      

♦ Radiotaxi: .................................................. 1,05  €  -  tant  diürn  com 
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nocturn
♦ Maletes: ..................................................... 0,50 € / maleta
♦ Nadal i Any Nou: ....................................... 1,00 €

h) Altres suplements que se sol·licitin:
♦ Carro compra: ............................................ 1,00 € / carro, equivalent a 

dues maletes.
♦ Aturada Hospital d'Inca: ......................................................... 1,00 €

NORMES DE GESTIÓ
  
Art. 4t.-

1.- El preu públic es considera meritat, simultàniament, a la prestació del servei. 

2.- El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment d’acabar el servei.   

Disposició final:

En  tot  allò  que  no  és  previst  en  aquesta  ordenança  s’hi  aplicarà  el  que 
s’estableix en la vigent llei de règim local i altres disposicions.

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí  Oficial  de la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears (BOIB) i  hagi 
transcorregut el termini que assenyala l’article 113 de la Llei municipal i règim 
local de les Illes Balears (Llei 20/2006, de 15 de desembre). El seu període de 
vigència s’ha de mantenir fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa.’

2n.- El referit acord definitiu d’aprovació de les normes reguladores referides es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
una vegada rebuda l’autorització de la Comissió de Preus de la DG de Comerç i 
Empresa del Govern de les Illes Balears, i s’aplicaran a partir del termini que 
marca la disposició final de les normes de gestió esmentades.
3r.- Contra el present acord definitiu d’aprovació de les normes de gestió dels 
preus públics per la prestació dels serveis de Transport urbà de viatgers en Taxis 
d’Inca,de  conformitat  amb  l’article  52.1  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  els 
interessats  podran  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  la  Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el 
termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del present acord en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb 
els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Inca, 23 de novembre de 2011

La interventora
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Sign. Francisca Martorell Pujadas

Vist i plau
El president de la Com. Inf. d’Economia

Sign. Antonio Aguilar Chicón”

Intervé  el  Sr.  Aguilar,  qui  comenta  que,  després  d’haver  estat  aprovades 
provisionalment  les  tarifes  de  taxis,  al  Ple  de  dia  29  de  juliol,  han  estat 
sotmeses a exposició pública i no, atès que no s’ha presentat cap al·legació i a 
requeriment de la Direcció General de Comerç i Empresa, se’ls ha requerit per 
a  la  presentació  d’un  certificat  d’acord  del  Ple,  un  cop  acabat  el  termini 
d’exposició pública.

Intervé  la  Sr.  Fernández,  qui  comenta  que al  mes de juliol  el  seu grup va 
demanar a l’equip de govern que deixàs aquest punt damunt la taula, atès que, 
llavors, no es presentava cap informe per comparar els preus actuals amb els 
que s’aplicaran a partir del pròxim any. Aleshores existia el mateix dubte, el de 
no saber quina repercussió suposa l’aplicació de les noves tarifes. Han passat 
quatre mesos, i han pogut comprovar que el seu grup tenia raó. Hi havia temps 
més que suficient per portar un informe compartiu i donar més transparència al 
respecte. Saben que s’aprovarà la proposta, però no saben que suposarà als  
usuaris del servei. L’aprovació que farà l’equip de govern, els planteja una sèrie 
de dubtes: el primer és per què han esperat tant de temps per a una aprovació 
definitiva de les tarifes i el segon és en quina situació quedaran els taxistes, si  
la Comissió de Preus no dóna el vistiplau a les tarifes que es varen aprovar al  
plenari. Aquest fet suposaria tornar-les a dur a aprovació, i ara el temps és molt 
just  i  potser  no  estiguin  aprovades a  dia  1  de  gener  de  2012.  Per  tot  allò 
exposat, demana quines conseqüències pot crear als taxistes i a què ha estat 
degut tot plegat.

Intervé el Sr. García, qui expressa que el seu grup es reafirma en el que varen 
manifestar en el seu moment i, per tant, el seu vot serà el mateix, d’abstenció. 

Intervé el  Sr.  Rodríguez.  Explica que el  seu grup vol  manifestar la  mateixa 
preocupació que acabar d’expressar la regidora del PSIB-PSOE. Comenta que 
han passat una sèrie de mesos des de l’aprovació provisional i  que ara els 
duen  la  definitiva,  perquè  sembla  que  la  Comissió  de  Preus  ha  reclamat 
l’informe definitiu d’aquests preus. El seu grup recorda que se’ls va comentar 
que l’assumpte aniria a la Comissió de Preus i que no es faria res que no fos 
aprovat per la Comissió. Aleshores, l’equip de govern du a aprovació definitiva 
les tarifes del servei de taxi, sense conèixer el parer de la Comissió de Preus. 
Entén que disposen de poc temps i que l’equip de govern, en aquell moment,  
va dir unes coses que ara no està complint. L’aprovació definitiva havia de venir 
amb el vistiplau de la Comissió de Preus i no ha estat així. El seu dubte és, si la 
Comissió  de  Preus  no  aprova  les  tarifes,  què  passarà  si  ho  saben  amb 
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posterioritat a l’1 de gener de l’any que ve, ja que el servei de taxis a aquesta  
data ha de tenir les tarifes aprovades definitivament; si no, no podran cobrar els 
preus actuals, ni tampoc els que estan pendents d’aprovar de forma definitiva. 
Si  això  succeís,  els  taxis,  en  plena  campanya  de  Reis,  haurien  de  quedar 
aturats, en cas contrari, actuaran il·legalment. Si la Comissió de Preus hi havia 
de donar el seu vistiplau de manera definitiva, els ho haurien portat tan bon 
punt que el temps marcat pel Reglament ho permetés. Aleshores, el seu grup 
va manifestar el seu interès en una tarifa escalonada per a les persones amb 
minusvalidesa o altres col·lectius com ara gent gran, i no va poder ser. Per tant, 
expressa  que  aquesta  és  la  proposta  del  PP;  tenen  majoria  absoluta  per 
aprovar-la i queden a l’espera del que passarà.

Intervé el Sr. Aguilar, qui explica que el que s’ha produït és una diferència de 
criteris  entre  els  tècnics  de  l’Ajuntament  i  els  de  la  Conselleria.  Els  de 
l’Ajuntament entenen que, un cop aprovada provisionalment, exhaurit el termini 
d’exposició pública, sense haver-se presentat cap al·legació, automàticament 
les tarifes queden elevades a definitives Els tècnics de la Direcció General de 
Comerç han sol·licitat un acord de Ple definitiu. Per aquest motiu i per a més 
seguretat,  ho  han portat  al  Ple  per  via  d’urgència.  De  preocupació  que no 
estigui aprovat a temps, no en té cap, ja que s’estan complint tots els tràmits. 
Comenta  que  l’únic  defecte  que  els  han  trobat  ha  estat  el  requeriment  de 
l’aprovació definitiva del Ple, que ara estan esmenant. Així, en teoria, a 31 de 
desembre estaran aprovades, publicades, i entraran en vigor el dia 1 de gener. 
Allò que s’aprovarà avui a la sala de plens són les tarifes, i  la Comissió de 
Preus és la que hi donarà el vistiplau.

Intervé la Sra. Fernández, qui comenta que tenen una petita discrepància, ja 
que no seria la primera vegada que unes tarifes que s’envien a la Comissió de 
Preus  es  tornin  arrere,  com  va  ser  el  cas  de  l’Ajuntament  de  Manacor. 
Aleshores creuen que s’ha creat, per una banda, una inseguretat als ciutadans, 
i per l’altra, als professionals del servei, que no saben ni tan sols si s’aprovaran. 
En la seva opinió, la valoració de la Comissió de Preus no la podran donar per 
certa  fins  que  no  arribi  l’informe  favorable  d’aquest  organisme.  Llavors 
continuen pensant que la gestió s’hauria d’haver accelerat, malgrat que sigui 
veritat que s’aprovàs al mes de juliol i que en aquell moment no hi havia cap 
problema, però s’ha esperat al mes de novembre per a l’aprovació definitiva i 
no calia esperar tant.

Intervé  el  Sr.  Rodríguez,  qui  veu  que  el  Sr.  Aguilar  ha  expressat  amb 
contundència la seguretat que les tarifes arribaran a bon port dia 1 de gener, 
tant de bo. Creu que queda clar que existeix la possibilitat que la Comissió de 
Preus no aprovi les tarifes. En relació amb la diferència de criteris entre els 
tècnics  municipals  i  els  de  la  Conselleria,  fa  menció  que  continuen  les 
discrepàncies entre els tècnics de les dues institucions, no només quan hi havia 
una consellera inquera, sinó que segueixen igual.

Intervé el Sr. Aguilar, el qual comenta que el procediment es va iniciar al mes 
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de  juliol,  per  tal  de  no  haver  d’anar  després  amb  presses.  Pel  que  fa  al  
requeriment de la Conselleria, comenta que s’està contestant dins el termini i  
que l’únic que es requereix és l’acord definitiu del Ple; per tant, les tarifes no 
suposaran cap problema.

Seguidament  es  passa a votar  la  Proposta  de Batlia  i  n’esdevé el  següent 
resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) 
vots en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE, els Independents d’Inca i  
el PSM-Iniciativa Verds.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa 
a l’aprovació definitiva de les tarifes del servei públic de taxis d’Inca.

B. PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
HISENDA PER A LA DEPURACIÓ DE SALDOS CREDITORS 
DE LA COMPTABILITAT DE L’AJUNTAMENT D’INCA 

En primer lloc es passa a votar  la  urgència de la Proposta de la Comissió  
Informativa d’Economia i Hisenda, relativa a la depuració de saldos creditors de 
la  comptabilitat  de  l’Ajuntament  d’Inca,  i  n’esdevé  el  següent  resultat: 
unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de Batlia relativa a la depuració de saldos 
creditors, de data 24 de novembre de 2011, la qual transcrita textualment diu:

“Assumpte: depuració de saldos creditors de la comptabilitat de l’Ajuntament 
d’Inca

Una  vegada  consultada  la  comptabilitat  de  l’Ajuntament  d’Inca  es  pot 
comprovar que existeixen uns saldos creditors molt antics, que es remunten 
fins a l’any 1993, en els quals no han produït cap tipus de moviments durant 
aquests anys. La majoria dels saldos són deguts a actuacions no executades 
(com per exemple subvencions per reforma de façanes, restes de obres…) i a 
duplicitats detectades en la comptabilització.

Atès que la depuració d’aquests saldos poden afectar els interessos de tercers 
externs a la  corporació,  és procedent  publicar  l’acord d’aprovació juntament 
amb la relació nominal de tercers afectats al Butlletí  Oficial  de la Comunitat  
Autònoma de les  Illes  Balears,  i  simultàniament  es  posarà  a disposició  del 
públic la documentació corresponent durant el termini de quinze dies hàbils, 
perquè  els  interessats  puguin  examinar-la  i  presentar  davant  el  Ple  de  la 
institució les reclamacions que consideri oportunes.

Pel  que  s’ha  exposat,  la  interventora,  qui  subscriu,  és  del  parer  que  per 
l’Ajuntament ple d’aquest Ajuntament podria adoptar-se els següents:
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ACORDS:

PRIMER: aprovar provisionalment la baixa dels saldos del compte 401 que es 
detallen a continuació:
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1993 459 61113 3644 2001000002 401 ADJUDICACION INFRAESTRUCTURA CALLE ESCORCA 41326861 R ARROM BIBILONI MATIAS-LIMP. INDUSTRIALES 5.776,36

1993 459 61118 3645 2001000003 401 ADQUISICIO DE TERRENYS CRIS REI NOU ZONA B PAR C 41401298X  LLOBERA BUADES, MARIA ISABEL Y HERMANOS 3.573,35

1993 459 61118 3646 2001000004 401 ADQUISICIÓ DE TERRENYS CRIS REI NOU ZONA B PAR. 
K 

A07138712  FONTHISA 2.266,06

1993 459 61118 3647 2001000005 401 ADQUISICIO DE TERRNYS ZONA A PAR. Q CRIST REI 
NOU

SANCHO  SANCHO MARTORELL MARIA 595

1993 459 61118 3648 2001000006 401 ADJUDICACIO SERVEIS ZONA CRIST REI NOU TECNICAS  TECNICAS Y BRIGADAS S.L. 2.588,99

1993 459 61121 3649 2001000007 401 ADJUDICACIO EXTRES POLIESPORTIU COBERT A07026651  PASTOR S.A. 4.201,28

1993 459 61122 3650 2001000008 401 ADJUDICACIO FAÇANA SANT DOMÈNECH 41328620N  PUJADAS ALOMAR ANTONIO 39,47

1993 459 62202 3651 2001000009 401 ADJUDICACIO PLA D'OBRES Y SERVEIS EXERCICI DE 93 S0711002F  CONSELL INSULAR DE MALLORCA 4.892,87

1993 920 48 3809 2001000019 401 003337-LUQUE PADILLA,EULALIO...I.V.T.MEC N-5 30042103  LUQUE PADILLA EULALIO 9,02

1994 151 22000 3652 2001000010 401 7OOO FULLETS DÍPTICS PLA MILLORAMENT FAÇANES 94 T. OLIVER  OLIVER MARTIN,TOLO 471,79

1994 151 22706 3653 2001000011 401 REVISAR EL PROGRAMA D'ACTUACIÓ PGOU D'INCA 1987 42962209A  VENTAYOL MARCH,PERE 7.268,59

1994 334 22630 3654 2001000012 401 PROJECTE I CERTF. INSTAL·LACIÓ RADIOENLLAÇ 41367812N  PONS CAPO PEDRO 811,37

1994 431 22609 3814 2001000024 401 008577-CREACIO,REALIT€AR CARTELLS DIJOUS BO 41348154L  SOLANO BUSTAMANTE, ESCOLASTICO-TICO SOLAN 207,35

1994 459 61115 3655 2001000013 401 ADQUISICIO TERRENYS STA. MARIA LA MAJOR -A. RAMIS 41145644  RAMIS GELABERT,ANTONIO 3.564,00

1994 920 48 3810 2001000020 401 007755-M.GELABERT BISELLACH-EXPTE.1.94-
SUBV.ED.CAT

DEV. EDIFI  DEUTORS SUBVENCIONATS PER EDIF. CATALOGAT 167,56

1994 920 48 3811 2001000021 401 009866-DEV.ING.N-10-94 J. MATAS LLOMPART DEV. INGRE  DEUTORS PER DEVOLUCIO D'INGRESSOS INDEGUTS 7,38

1994 920 48 3812 2001000022 401 009867-DEV.ING.N-10-94 J. MATAS LLOMPART DEV. INGRE  DEUTORS PER DEVOLUCIO D'INGRESSOS INDEGUTS 6,8

1994 920 48 3813 2001000023 401 010491-A.CERDA AMENGUAL-DEV.ING.N-15 CUOTA I.A.E. DEV. INGRE  DEUTORS PER DEVOLUCIO D'INGRESSOS INDEGUTS 120,02

1995 130 22104 3656 2001000014 401 26 CAL€ONS D'ESTIU,10 GORRES PER POLICIES A07002009  LA FILADORA S.A. 882,11

1995 169 22609 3820 2001000030 401 015765-MATERIAL PER FESTES E07237035  FERRETERIA COLL C. B. 37,38

1995 334 22720 3819 2001000029 401 FACT. EDICIÓ LLIBRE JAUME SERRA I CIFRE A07242621  DOCUMENTA BALEAR -PRODUCTORA D'EDICIONS- 1.981,86

1995 337 226 3657 2001000015 401 CONVENI CLUB ATLETISME INCA -200.000,- CLUB ATLE  CLUB ATLETISMO INCA 111,79

1995 337 226 3658 2001000016 401 CONVENI INCA TENNIS TAULA CLUB -200.000,- G07670136  INCA TENNIS TAULA CLUB 111,79

1995 337 226 3659 2001000017 401 CONVENI CLUB FRONTENNIS OLIMPO INCA -200.000,- G07673437  CLUB FRONTENNIS OLIMPO INCA 376,23

1995 337 226 3660 2001000018 401 CONVENI AMB GRUP JUVENIL EQUUS S0711001H  GOVERN DE LES ILLES BALEARS 147,85

1995 912 22601 3815 2001000025 401 012671-TRES  CERDOS  PARA  EL  C.  PENSIONISTA  D. 
MATANZA

909088677  PUCHADES, JOSÉ 632,87

1995 920 22000 3816 2001000026 401 015682-MATERIAL D’INCA STAND 43001442K  INCA STAND-COLL FIOL BERNAT 27,29
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1995 920 22001 3817 2001000027 401 015910-CODIFO FUNCION PUBLICA ATELIER  ATELIER LIBROS S.A. 58,9

1995 920 22002 3818 2001000028 401 015676-DISKETRE 3M. C. COMPATIBLE EPSON B02048924  ALBACOPI 399,9

1996 164 213 3825 2001000035 401 003805-MATERIAL DE PINTURA PER CEMENTIRI B07670656  PINTURAS SERVILIMP.S.L. 41,5

1996 231 22774 3823 2001000033 401 004445-PASO MINUSVALIDOS,  DEMOLICION DE ACERA-
SERV.

41377844Q  JAUME MORRO,RAFEL -CONSTRUCCIONS- 359,42

1996 231 48 3824 2001000034 401 002047-PAG.60% VIDRES GRADUATS C.MOYA NICOLAU 37634933 X OPTICA INCA, 60,17

1996 920 212 3821 2001000031 401 002417-HONORARIS PROJEC. TEC. AMPL. INST. SIST. 
RADIOTE

41367812N  PONS CAPO PEDRO 952,34

1996 920 48 3822 2001000032 401 001164-DEV.ING.INDEG.N-2-96 J. VALLE REQUENA 78181263  VALLE REQUENA,JUAN 27,05

1996 941 461 3826 2001000036 401 004816-SERV.D'EXTINCIO D'INCENDIS -96 S0711002F  CONSELL INSULAR DE MALLORCA 120,2

1997 151 784 3668 2001000057 401 PLA MIRALL MIGUEL MIT GUAL AV. D'ALCÚDIA, 76 MIRGUAL  MIR GUAL MIGUEL 86,8

1997 151 784 3669 2001000058 401 PLA MIRALL JUANA VILLALONGA REUS C/ DE RAMON Y 
CAJAL

VILLALONG  VILLALONGA REUS JUANA 673,4

1997 151 784 3670 2001000063 401 PLA MIRALL MIR MELIS JUAN 41176763R  MIR MELIS JUAN 105,62

1997 169 22609 3661 2001000044 401 COL.LAB FESTES VEINS) FESTES BARRIADA 97 G07633282  ASSOC. DE VEINS SA MUNTAYETA-MOLINS-S 601,01

1997 169 22609 3662 2001000048 401 ADQ.VESTITS DE REIS A07071681  EURO CARNAVALES S.A. 715,38

1997 169 22609 3834 2001000047 401 008816-AGUA FONT SELVA -PARE COLOM B07732423  GBL PRESINCO S.L. 63,02

1997 169 22609 3838 2001000059 401 009717-FONT VELLA -FESTES ABDON I SENEN VERBENA B07812530  SUMINISTROS VALLESPIR S.L. 80,93

1997 23 213 3831 2001000041 401 007029-REPARACIONES EN DEPURADORA DE INCA F07085848  COBRELEC -REPARACION ELECTRODOMESTICOS 23,68

1997 341 212 3840 2001000061 401 009741-CUBO ESCURRIDOR B07929326  CAFETAL EXTRISIMO S.L. 8,99

1997 341 212 3841 2001000062 401 009746-SALFUMANT B07929326  CAFETAL EXTRISIMO S.L. 8,37

1997 341 22000 3835 2001000050 401 009115-MATERIAL PER E. TALLER B07929326  CAFETAL EXTRISIMO S.L. 110,02

1997 341 62504 3663 2001000049 401 ADQ. MAQUINA DE SERRA DE CINTA MARCA METABO A07007404  ALMACENES RULLAN S.A. 236,07

1997 341 62504 3664 2001000051 401 ADQ. HIERROS TURIA S.A. 210 MTS LINEALS DE PERFILS A46020640  HIERROS TURIA S.A. 87,64

1997 453 210 3829 2001000039 401 004415-MONTAJE PM-5494-AB A07023161  ABASTECEDORA BALEAR,S.A. FIRESTONE 194,63

1997 453 210 3830 2001000040 401 004607-MATERIAL DE PINTAR –PINTOR B07670656  PINTURAS SERVILIMP.SL 5,85

1997 453 210 3839 2001000060 401 009723-COLOCACIÓN DE HOMIGONADO –POLIGONO B07416951  SETOP,S.L. 276,08

1997 459 61127 3665 2001000054 401 EXP. PARC 1 HEREUS VANRELL LLABRES VANRELL  HEREUS VANRELL PONS 414,7

1997 459 61127 3666 2001000055 401 EXP. PARC. 1 JOSE I JAIME VANRELL PONS JOSEVANRE  JOSE I JAMIE VANRELL PONS 414,7

1997 459 61127 3667 2001000056 401 EXP. PARC. 2 JAIME VANRELL PONS JAIMEVANR  JAIME VANRELL PONS 240,4

1997 912 48 3827 2001000037 401 005044-SUBV.CANAL 34 -PROGRAMACION EMESES G07540610  ASSOC. CULTURAL ES RAIGUER-TVR-CANAL 34 300,51

1997 912 488 3828 2001000038 401 PROJECTE PER A BECAR A ESTUDIANTS SAHARUAIS P0700005B  MANCOMUNIDAD DES RAIGUER 4.070,40
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1997 920 48 3832 2001000042 401 007192-DEV.ING.CANONADA D'URALITA 41377496  BARCELO GINARD,ANTONIO -REST.XINES- 65,58

1997 920 48 3833 2001000046 401 008418-DEV.ING.INDEG.N-13 97 COBRA INS  COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. 30,28

1997 941 412 3837 2001000053 401 APORTAC. DE CAPITAL A IMAF P5702703I  ORGANISME AUTONOM INST. MUNIC. D'ACTIV. FIS 1.496,52

1997 941 461 3836 2001000052 401 009450-DESPESES SERV. SERPREISAL 97 S0711002F  CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1,62

1998 130 22104 3849 2001000349 401 GUANTE NEGRO –POLICIA B07125222  PACO LLABRES -PIELES 21,04

1998 151 22706 3845 2001000295 401 HONORARIS RELATIUS A LA REVISIO DEL PGOU D'INCA 41353781 B ROCA CLADERA JUANA 4.507,59

1998 151 784  2001006412 401 SUBV. EDIFICIS CATALOGATS-PLA MIRALL CO.PROP.4-8  COMUNITAT DE PROPIETARIS C/BLANQUERNA 4 1.155,93

1998 151 784 3671 2001000342 401 SUBV.EDIFICIS CATALOGATS-PLA MIRALL 41396981V  SAURINA CORRO,ANA 1.527,71

1998 151 784 3672 2001000343 401 SUBV. EDIFICIS CATALOGATS -PLA MIRALL 78193601H  PARDO GARCIA,EMILIO 929,51

1998 151 784 3673 2001000344 401 SUBV. EDIFICIS CATALOGATS -PLA MIRALL CO.PROP.67  COMUNITAT PROPIETARIS C/ S. FRANCESC 67 2.768,61

1998 151 784 3674 2001000345 401 SUBV. EDIFICIS CATALOGATS-PLA MIRALL CO.PROP.4-8  COMUNITAT DE PROPIETARIS C/BLANQUERNA 4 1.155,93

1998 164 212 3843 2001000286 401 MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI E07237035  FERRETERIA COLL C. B. 87,63

1998 169 22609 3846 2001000299 401 PREMIS PAELLES R.FESTES  REGIDOR DELEGAT DE FESTES 450,76

1998 231 48 3852 2001000355 401 PAGAMENT DESPESES D'AIGUA -R. JIMENEZ CUEVAS P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 48,39

1998 312 22100 3847 2001000302 401 REBUT D'AIGUA,FEMS,CLAVEGUERAM I CANON –
DURETA

P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 97,5

1998 422 22706 3848 2001000324 401 12 MODULOS PUBLICIDAD 43076983  MONDO SONORO -EDICION BALEARES- 108,18

1998 422 48 3851 2001000353 401 2§ PREMI PEL CONCERT DIMECRES BO TRIBUS  GRUP MUSICAL TRIBUS 150,25

1998 431 48 3850 2001000352 401 ACTUACIO EL DIJOUS BO ACTIVITAT DE 3X3 DE FUTBOL UN LIMITED  UN LIMITED AND LUCICS 601,01

1998 920 48 3842 2001000285 401 DEVOL.INGRES.INDEG.N-2 98 41171075  PUJADAS TORTELLA, ANTELMO 44,47

1998 920 48 3844 2001000289 401 DEVOL.ING.INDEG.N-3 I.V.T.M. CARINCA B07277544  AGENCIA CARINCA 198,33

1999 151 22706 3854 2001000403 401 MATRICULA PER A.PERELLO MULET,G.CORRO TRUYOL G07779895  FUNDACIO UNIVERSITAT-EMPRESA I.BALEARS 180,3

1999 151 48 3858 2001000455 401 SUBV.EDIFIC.CATALOGATS SIQUIER 
CATA

 SIQUIER FORTUNY,CATALINA 643,62

1999 151 48 3859 2001000456 401 SUBV.EDIFICIS CATALOGATS 41197253K  SAMPOL FIOL,MARIA JOSEFA 125,91

1999 151 48 3864 2001000474 401 SUBV.EDIF.CATAL. 35058412H  MIRA SOLA CARMEN 179,95

1999 151 48 3865 2001000475 401 SUGBV.EDIF.CATAL. 41328720C  TARRAGO LLOMPART,TIRSO 154,33

1999 151 780 3677 2001000415 401 SUBV. REHABILITACIO FA€ANES M¦ ANGELES LLOMPART 
S

41369085  LLOMPART SEGUI MARIA ANGELES 378,93

1999 151 780 3679 2001000417 401 SUBV. REHABILITACIO FA€ANES MARGARITA MATEU 
CORTES

41164775  MATEU CORTES MARGARITA 4.460,42

1999 151 780 3680 2001000418 401 SUBV. REHABILITACIO FAÇANES INMACULADA CORTES 
FORT

42985026  CORTES FORTEZA INMACULADA 2.628,60
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1999 151 780 3681 2001000419 401 SUBV. REHABILITACIO FAÇANES ANTONIA GENESTRA 
ALOMA

43042833  GENESTRA ALOMAR ANTONIA 2.179,34

1999 151 780 3682 2001000420 401 SUBV. REHABILITACIO FAÇANES JUAN M. VIDAL 
ORDINAS

78208639Z  VIDAL ORDINAS JUAN M. 771,56

1999 151 784 3675 2001000413 401 SUBV. REHABILITACIO FAÇANES TERESA FIOL JANER 41180307  FIOL JANER TERESA 481,41

1999 151 784 3676 2001000414 401 SUBV. REHABILITACIO FAÇANES JOSE MARTORELL 
FABREGA

43063104C  MARTORELL FABREGAS JOSE 4.617,50

1999 151 784 3678 2001000416 401 SUBV.  REHABILITACIO  FAÇANES  JOSE  MARTORELL 
BESTARD

41170683Q  MARTORELL BESTARD JOSE 1.906,05

1999 169 48 3853 2001000402 401 SUBV.  L'ADQUISICIÓ  D'UN  EQUIP  MEGAFONIA,CD-
PARROQUI

Q0700208B  CLUB D'ESPLAI S'ESTEL 601,01

1999 171 210 3857 2001000436 401 INSEC. MASTERFLY- A07036130  KARTA S.A. 24,85

1999 231 48 3862 2001000462 401 PAGAMENT DEL 2O% D'UN PARQUE INFANTIL -SERV. 
SOCIAL

43049737Q  CASILLAS VAZQUEZ,RAUL 72,12

1999 231 48 3863 2001000463 401 PAGAMENT DE VIDRES GRADUATS M. L. PELÁEZ 
FERNANDEZ

37634933 X OPTICA INCA, 80,24

1999 431 22609 3860 2001000457 401 BUS POLIESTER -J. RUBERT A07002009  LA FILADORA S.A. 133,42

1999 453 210 3856 2001000422 401 CERTIF.1. REPARACIO VORAVIES C/CAMPANA B07695828  PISCINCA S.L. 268,28

1999 912 22601 3861 2001000458 401 AJUT PER LA COMPRA DE 50 GUIES D'INCA 42966090 C GRAU SANCHO MARGARITA 120,2

1999 920 224 3855 2001000404 401 SEGURO DE R.C. GEMNER SERV. SOCIALS A79494274  MAPFRE INDUSTRIAL S. A. DE SEGUROS 515,67

2000 133 213 3873 2001001092 401 UNA BASE TORRE TRIANGULAR B07409741  AMTEL TELECOMUNICACIONES,S.A. 43,57

2000 151 48 3868 2001000779 401 SUBV. EDIFIC. CATALOLGAT 2000 AGUILO MATEU 41173557S  AGUILO MATEU ,CATALINA 478,05

2000 151 48 3871 2001000981 401 SUBV. CATALOGAT TARRAGO LLOMPART 41328720C  TARRAGO LLOMPART,TIRSO 157,42

2000 151 48 3874 2001001374 401 SUBVENCIO EDIFICI CATALOGAT, VENTAYOL MONREAL 42966325W  VENTAYOL MONREAL,PEDRO 93,83

2000 151 780 3684 2001000826 401 SUBV. PLA MUNICIPAL DE FA€ANES 41322671R  TRUYOL PAYERAS,CATALINA 155,78

2000 151 780 3685 2001000827 401 SUBV. PLA MUNICIPAL DE FA€ANES A07096464  PIEL INTERNACIONAL S.A. 748,15

2000 151 780 3686 2001000830 401 SUBV. PLA MUNICIPAL DE FA€ANES 41381505C  DUPUY LLINAS,MATEU 3.013,88

2000 151 780 3687 2001000833 401 SUBV. PLA MUNICIPAL DE FA€ANES H07630924  COMUNITAT DE PROPIETARIS C/JOAN ALCOVER 794,15

2000 162 22700 3872 2001001023 401 SERVEI DE NETEJA D'EMBORNALS A80241789  FERROVIAL SERVICIOS S.A. 2.495,04

2000 23 48 3869 2001000801 401 SUBV. FESTA DE MATANCES A MARIA DE LA SALUT S0711002F  CONSELL INSULAR DE MALLORCA 300,51

2000 231 22706 3876 2001001506 401 ASSEGURAN€A RESPONS. CIVIL DELS ASSISTENTS 
SOCIALS

A79494274  MAPFRE INDUSTRIAL S.A. DE SEGUROS 304,17

2000 231 48 3866 2001000595 401 AJUDA PAGAMENT LLIBRES ESCOLARS CURS 00/01 A LA R0700090D  COL·LEGI SANT VICENÇ DE PAUL INCA HNAS C 80,91

2000 341 226 3875 2001001396 401 ASSEGURAN€A DE RESPONS. CIVIL, SERVEIS SOCIALS A79494274  MAPFRE INDUSTRIAL S.A. DE SEGUROS 380,21

2000 459 68007 3867 2001000698 401 EXPROPIACIÓ DE TERRENYS DESTINATS A ZONA 
VERDA DEL

41189208  ESTRANY MIR ANTONIO 62.413,30

2000 920 20300 3683 2001000513 401 CONTRATE OCE-RENTING,S.A. –FOTOCOPIADORA A60974151  OCE-RENTING SA 996,69
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2000 920 48 3870 2001000969 401 DEV. INGRESSOS IVTM 43062656  MARI POMAR MARGARITA 39,19

2001 151 48 3888 2001012502 401 AGUILO MATEU SUBV. CATALOGAT 41173557S  AGUILO MATEU ,CATALINA 487,61

2001 151 48 3890 2001012643 401 JAUME SUBV CATALOGAT 41171152  JAUME SEGUI ANGELA 406,78

2001 151 48 3891 2001012891 401 SUBV. EDIFI. CATALOGATS -MAS GELABERT,ROSA - 2023613 G MAS GELABERT,ROSA 790,31

2001 151 48 3892 2001012912 401 SUBV. EDIFICIS CATALOGATS -LLOBERA BUADES,J- 41378874 B LLOBERA BUADES,JAIME 611,35

2001 151 780 3691 2001012359 401 SUBV.PER FAÇANES 43036810 S CORTES FORTEZA,RAFEL 2.181,56

2001 171 210 3898 2001014486 401 PALOS CON PUNTA - B07716863  TREBALLS DEL BOSC S.L. 184,75

2001 171 210 3899 2001014490 401 PALOS -JARDINS B07716863  TREBALLS DEL BOSC S.L. 354,72

2001 231 213 3894 2001014252 401 MOBILIARI PER A L'ASS .SORDS DEL RAIGUER B07488083  MOBLERONE 183,91

2001 231 48 3692 2001015087 401 SERVEI INTEGRACIO SOCIAL ACTIVITATS IMAF G60378056  PROBENS PROMOCIO BENESTAR SOCIAL 4.256,30

2001 231 48 3883 2001004707 401 PAG. DESPESES D'AIGUA 1ER.TRIM.-SERV. SOCIALS P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 44,64

2001 231 48 3887 2001012323 401 AJUDA DESPESES LLOGUER O. HURTADO RODRÍGUEZ-
SERV.SO

BERNALD  BERNALD MANUEL 252,43

2001 231 48 3895 2001014253 401 AJUDA  DESPESES  DE  LLOGUER  -J.  A.  FERNANDEZ 
CAMPOS 

J.FERNANDE
Z

 FERNANDEZ CAMPOS,JUAN ANTONIO 409,43

2001 231 48 3896 2001014267 401 PAG. REBUT DE LLUM F. GARCIA MARCOS -SERV. 
SOCIALS

A07924046  GESA I (GAS Y ELECTRICIDAD I S.A.) 67,86

2001 334 212 3885 2001005650 401 CE CORRENT 2001.1) Q0700209J  PARROQUIA DE SANTA MARIA LA MAJOR 107

2001 422 48 3877 2001001736 401 XII CONCURS DE MOSTRADORS 2000 CIUTAT D'INCA FESTES  REGIDOR DELEGAT DE FESTES 1.502,53

2001 422 48 3886 2001012307 401 CONCURS DE MOSTRADORS REG. IND. 
OCU.

 REGIDORIA D'INDÚSTRIA I OCUPACIO 300,51

2001 432 48 3900 2001014944 401 ESCALADA FIRA ESPORTIVA G07994619  GRUP "AMICS DE SANT FRANCESC" 297,02

2001 459 61124 3884 2001005182 401 SUBV .D'AJUT PER ASFALTAT DEL CAMI DE CAN 
BARONA

43018629G  TORRES MELENDEZ,ENRIQUE I ALTRES 5.286,97

2001 459 61512 3688 2001004333 401 1ER.CERTIF.REMODELACIO C/BARCO PLA OBRES I 
SERVEIS

A07073356  CONSTRUCCIONES EMDECO S.A. 0

2001 912 22601 3881 2001002481 401 DESPESES BATLIA -AULA 3ER.EDAT B07891609  CELLER MOLI VELL S.L. 694,53

2001 912 22601 3893 2001014201 401 SUBV.PER ASS.ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER G28197564  ASSOCIACIO ESPA¥OLA CONTRA EL CANCER 601,01

2001 920 48 3878 2001001764 401 DEV.ING.INDEG.N-1 43052663  BORRAS BIBILONI,BARTOLOME 4,27

2001 920 48 3882 2001002747 401 DEV.ING.INDEG.N-5 43139336F  HIDALGO PEREZ,MARIBEL 18,03

2002 151 22706 3911 2002002235 401 ASSITENCIA A CURS TECNICS URBANISME G07779895  FUNDACIO UNIVERSITAT-EMPRESA I. BALEARS 800

2002 151 48 3922 2002012359 401 SUBV. EDFI. CATAL. - FONTANERIA DE SON RAPINYA S.L B07955495  FONTANERIA DE SON RAPINYA S.L 807,2

2002 151 780 3693 2002007233 401 PLA FAÇANES 20002 JOSE BAUZA FERRER 41301312M  BAUZA FERRER,JOSE 315,32

2002 151 780 3694 2002007236 401 PLA FAÇANES 2002 ROSARIO FARELO AGUILAR 41400927 F FARELO AGUILAR ROSARIO 1.585,81
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2002 151 780 3695 2002007238 401 PLA FAÇANES MATEO ROSSELLO MONTERO 78198856 Y ROSSELLO MONTERO MATEO 488,51

2002 151 780 3696 2002007244 401 PLA FAÇANES 2002 MIQUEL SANZ BELTRAN 42943002 R SANZ BELTRAN,MIGUEL 1.481,06

2002 165 22100 3916 2002010818 401 GESA FIRES B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 214,04

2002 165 22100 3923 2002012401 401 DESPESES DE LLUM - FIRES I FESTES B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 8,91

2002 231 48 3905 2002001003 401 AJUDA ECONOMICA LLOGUER F. CASTAÑEDA BAUZA 909737207  BARZOLA MARTINEZ,CARLOS JAVIER 90,15

2002 231 48 3906 2002001131 401 DESPESES LLOGUER LUZ CAMPILLO ALBA-SERV. 
SOCIALS

75626528 K OSUNA HIDALGO,MARIA 150,25

2002 231 48 3907 2002001280 401 DESPESES DE LLOGUER M. C. GARCIA GARCIA- 
SERV.SOCIAL

CIFRE 
HORRAC

 CIFRE HORRACH ,ANTONIO 210,35

2002 231 48 3908 2002001713 401 PAG. RENTADORA C. MEZQUITA- SERV. SOCIALS B07618291  ELECTRODOMESTICS NICOLAU 252,43

2002 231 48 3917 2002011489 401 LLIBRES ESCOLARS PEL CURS 2002/03 GAUNA 
ADAMSON 

43044900D  TOT LLIBRES -M. DOLORES ALVAREZ RAMIREZ 82,3

2002 231 48 3918 2002011502 401 PLANTILLES  ORTOPEDIQUES  M.  DAMICO 
-SERV.SOCIALS 

B07063332  ORTOPEDIA CRIF S.L. 42

2002 231 48 3919 2002011506 401 LLIBRES ESCOLARS PEL CURS 2002/03 CLAUDIA GOMEZ 
-

43044900D  TOT LLIBRES -M. DOLORES ALVAREZ RAMIREZ 102,85

2002 334 212 3914 2002009865 401 CE 3 Q0700209J  PARROQUIA DE SANTA MARIA LA MAJOR 227,37

2002 334 22730 3910 2002002234 401 TERESETES 43023278F  JIMENO DOMENECH,ANA MARIA 4.078,47

2002 341 22610 3915 2002010642 401 GESA E. TALLER ES FASSERS B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 0,05

2002 912 48 3903 2002000832 401 SUBV. GENT GRAN DE SAN FRANCESC G57077307  GENT GRAN SANT FRANCESC 300,51

2002 920 22000 3913 2002009828 401 DESPESES MRW A59060715  FITMAN, S.A. MRW 5,05

2002 920 22001 3904 2002000958 401 CARTA TRIBUTARIA ANUAL -DES01-NOV02- A08132383  CISSPRAXIS S.A. 531,92

2002 920 22002 3921 2002012292 401 CUOTA FEMP 2002 G28783991  FEMP,FEDERACION ESPA¥OLA MUNICIPIOS,PROV 3

2002 920 22100 3920 2002011902 401 GESA FESTES I FIRES B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 44,55

2002 920 48900 3909 2002002052 401 DEV. ING. INDEG. G.GARAU RIGO 41296133 R GARAU RIGO,GUILLERMO 39,19

2002 920 48900 3912 2002005429 401 DEVOLUCIÓ INGRESSOS FEMS DISEMINATS RUSTIC DEV. INGRE  DEUTORS PER DEVOLUCIO D'INGRESSOS INDEGUTS 51.865,96

2003 130 22699 3924 2003000170 401 DESPESES CONNEXIO SISTEMA I MANTENIMENT TECNIC 
I 

S0071001H  CONSELLERIA DE LA FUNCIO PUBLICA I INTER 2.509,83

2003 151 780 3697 2003012240 401 SUB. PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003-J.M.COLL GARCIAS 42947350 W COLL GARCIAS,JUAN MIGUEL 393,85

2003 151 780 3698 2003012245 401 SUB. PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003 F. COLI REUS 41398850 T COLI REUS FRANCISCA 7.237,06

2003 151 780 3699 2003012271 401 SUB. PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003 41374235 H BERGAS CARBONELL,MARGARITA 787,84

2003 151 780 3700 2003012273 401 SUB. PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003 FERRARI 
COLL,FRANCI

41176447 F FERRARI COLL, FRANCISCA 239,14

2003 151 780 3701 2003012275 401 SUB. PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003 -ARTES GRAFICAS 
DE 

B07547243  GRAFICAS MALLORCA,S.L. 8.106,60

2003 164 212 3928 2003001866 401 DESPESES REPARACIO FORMIGO ESTAMPAT-
CEMENTIRI

B07582448  PAVIMENTOS MAN S.L. 459,99
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2003 231 213 3930 2003003194 401 PGO REBUT AIGUA 2N-3R TRIM 2002 A LLORENÇ 
LLOBERA

P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 108,12

2003 231 213 3932 2003008571 401 PAG. LLUM M.A.RUBIO SANDOVAL B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 150,75

2003 231 213 3936 2003009988 401 MONTAJE 4 AIRES ACONDICIONADOS - SERV. SOCIALS E07237035  FERRETERIA COLL C. B. 1.742,90

2003 231 22000 3940 2003012451 401 PAG. LLUM TORRES CAMPOS LUCIA B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 386,1

2003 231 22701 3938 2003011776 401 ASSEGURANÇA PREVISIO BALEAR BECARIA G07103419  PREVISION BALEAR MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL 30,03

2003 231 48 3931 2003006148 401 PAGAMENT DESPESES AIGUA 4TRIM2002 A AISSA AZAR P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 70,03

2003 231 48 3933 2003008572 401 PAG. LLUM J. M. ARANDA CABANELLAS - MONICA GAD B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 95,34

2003 231 48 3934 2003008573 401 PAG.  REBUT  DE  LLUM  M.  QUETGLAS  BARCELO  – 
ENDESA

B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 15,32

2003 231 48 3935 2003009352 401 PAG.  REBUT  LLUM  G.  HECTOR  OLIVERIO-  SERV. 
SOCIALS 

B82846817  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. 57,49

2003 231 48 3937 2003011413 401 PAGAM. DESPESES AIGUA 1TRIM03 A LUIS CAMPOS 
TORRES

P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 35,73

2003 334 22730 3929 2003002643 401 DESPESES PROTOCOLARIES LLIBRE SEGELL – 
CULTURA

78204467 M FIOL MOYA ANTONIO - PUB ROYAL 118,32

2003 920 22001 3925 2003001093 401 1 EXEMPLAR LEGISLACIO ILLES BALEARS C.PRESID.  CONSELLERIA PRESIDENCIA - ACCIO SOCIAL 30

2003 920 22001 3926 2003001102 401 1 EXEMPLAR FUNCIO PUBLICA C.PRESID.  CONSELLERIA PRESIDENCIA - ACCIO SOCIAL 18

2003 920 22001 3927 2003001675 401 SUBSCRIPCIO 2003 "R. C. LEGISLACION GUAFLEX" A81962201  EDITORIAL ARANZADI S.A. 232,92

2003 920 224 3939 2003012448 401 ASSEGURANÇA MITSUBISHI A30014831  GROUPAMA PLUS ULTRA 974,56

2003 920 62307 3942 2003013078 401 CONFIGURACIO ROUTER CISCO 760 AJUNT.-POLICIA B57101792  OPERCABLE SL 763,28

2004 151 22706 3945 2004000799 401 DESPESES PROTOCOL – URBANISME B07668429  SA GREIXONERA S.L. 165,43

2004 151 22706 3955 2004013779 401 OBRA , ELEVACION DE AGUA PLAZA MEDITERRÁNEO, 
LUMIN

41392960 K MORRO AMER BARTOLOME 2.824,60

2004 151 780 3702 2004015221 401 SUBVENCIÓ MILLORA FAÇANES C/ VALELLA, 10 43109002 X COMAS CAIMARI, Mª ANTONIA 1.478,38

2004 151 780 3703 2004015222 401 SUBVENCIÓ MANTENIMENT FAÇANES PLAÇA ESPANYA, 
35

41327783 A MERCADAL FERRER ANTONIA 4.706,05

2004 151 780 3704 2004015227 401 SUBVENCIÓ  MANTENIMENT  FAÇANES  AVDA. 
GERMANIES, 70

41180307A  FIOL JANER, TERESA 3.439,54

2004 151 780 3705 2004015233 401 SUBV. FAÇANES COMUN. PROPIETARIS AVDA. ALCÚDIA 
34

H07497084  COMUNITAT PROPIETARIS AV. ALCUDIA, 34 3.923,08

2004 151 780 3706 2004015234 401 SUBVENCIÓ  MANTENIMENT  FAÇANES  C/  SANT 
FRANCESC, 14

41327783 A MERCADAL FERRER ANTONIA 3.026,32

2004 151 780 3707 2004015235 401 SUBVENCIÓ  MILLORA  MANTENIMENT  FAÇANES  C/ 
BORN, 18

41170621 T OLIVER MORA,BARTOLOME 1.025,00

2004 151 780 3708 2004015236 401 SUBVENCIÓ MILLORA I MANT. FAÇANES, C/ DEL REI, 24 43083401 P NADAL RUBIALES FRANCISCO 1.073,25

2004 151 780 3709 2004015237 401 SUBVENCIÓ MANT. FAÇANES C/ B. LLOMPART, 142-144 B07955495  FONTANERIA DE SON RAPINYA S.L 12.000,00

2004 151 780 3710 2004015238 401 SUBVENCIÓ MILLORA I MANT. FAÇANES C/ CORRÓ, 10 41322535 E FERRER PERELLO BARBARA 1.158,35

2004 151 780 3711 2004015239 401 SUBVENCIÓ MANTENIMENT FAÇANES PL. ANGEL B07818131  MALLORCA APAREJADORES S.L. 7.742,42
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2004 231 48 3947 2004001513 401 PAG. REBUT DESPESES D'AIGUA 1R. TRIM. 2001 -M. CAM P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 274,4

2004 231 48 3953 2004008897 401 PAG. DESPESES AIGUA 1ER. TRIM. J. A. ZURERA COBOS P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 25,91

2004 231 48 3954 2004008900 401 PAG. AIGUA 1R. TRIM. ATTOUCHANTI ALI P00702700 F AJUNTAMENT D'INCA 41,43

2004 339 22000 3950 2004004466 401 BOLAS DE FUTBOLIN – JUVENTUT B07401383  RECREATIVOS COSMICOS S.L. 19,8

2004 339 22613 3952 2004007315 401 ASSUMPTE PROTOCOL - E57061996  CAFETERIA LOS ARCOS 75

2004 432 22609 3948 2004001960 401 PUBLICITAT EMESA MES NOVEMBRE '03 B57160988  AVM EDIC. Y PRODUC. AUDIOVISUALES Y GRAFICAS DE 
MALLORCA SL

348

2004 432 22609 3949 2004002073 401 SUMINISTRE E INSTAL·LACIO WEBCAMS DIJOUS BO '03 B57060741  VEINTITRES DEL CINCO S.L. - EL ESPIA EN CASA 1.271,20

2004 920 22000 3951 2004005622 401 ROLLO MANTEL SET SERVICIOS SOPAR TERCERA EDAD A07036130  KARTA S.A. 699,96

2004 920 48900 3943 2004000147 401 DEV. ING. IDE. 2/04 JUAN RIBAS JAUME 18233312 Q JUAN RIBAS JAUME 24,22

2004 920 48900 3944 2004000150 401 DEV. ING. IND. 2/04 JOAN VALIENTE SOLER 46810927 Q VALIENTE SOLER JOAN 4,15

2004 920 48900 3946 2004001105 401 MALDONADO DELGADO DEV. INGR. BAIXA IVTM 6860135 V MALDONADO DELGADO JUANA 30,93

2005 151 780 3712 2005012516 401 SUBV. MUNICIPAL DE FAÇANES - M.GARI COLL 41322717 C GARI COLL MARIA 529,53

2005 151 780 3713 2005012520 401 SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - J. L. GARCIA RIPOLL 42396035 C GARCIA RIPOLL JOSE LUIS 566,81

2005 151 780 3714 2005012525 401 SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - J. VANRELL LLABRES 41229511 X VANRELL LLABRES JUAN 187,5

2005 151 780 3715 2005012526 401 SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - C. NOTARIO VALLESPIR 78213731 T NOTARIO VALLESPIR CATALINA 525

2005 151 780 3716 2005012527 401 SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - A. FERNANDEZ SANCHEZ 78212972 T FERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO 557,42

2005 151 780 3717 2005012528 401 SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - COMUNITAT PROPIETARIS 
ES

H57114001  COMUNITAT PROPIETARIS ES TERRERS , 4 3.283,61

2005 151 780 3718 2005012529 401 SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - VALELLA , 22 43056408 V LOPEZ HINTON ROBERTO 3.283,61

2005 151 780 3719 2005012530 401 SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - COM. PROPIETARIS VIDAL H57381667  COMUNITAT PROPIETARIS VIDAL 28 2.582,11

2005 151 780 3720 2005012532 401 SUBV. MUNICIAL FAÇANES -COMUNITAT PROPIETARIS 
AN.C

H07523913  COM. PROPIETARIS ANDREU CAIMARI, 38 7.000,00

2005 211 16008 3958 2005000768 401 RECEPTES DISPENSADES A FUNCIONARIS 37336547 A GARCIAS RIBOT MARIA ANTONIA 3,86

2005 231 48 3963 2005007007 401 DIPOSIT LLOGUER VIRTUDES AMOROS PEREZ; EXP.N. 
42

43063103 L MARTORELL FABREGAS GABRIEL 400

2005 334 212 3960 2005001064 401 DAR SERVICIO TOMA BIBLIOTECARIO Y TOMA 
BIBLIOTECA 

B57101792  OPERCABLE SL 4.174,84

2005 334 22750 3961 2005001319 401 SERVEI A SA QUARTERA, CAVA I SERVEI DE CAMBRER B07662224  CAFETERIA SA PUNTA S.L. 48,14

2005 339 22613 3959 2005000994 401 TARJETA DE XARXA A 100 MBM BUS PCI CON 
V(INFOJOVE)

B57101792  OPERCABLE SL 284,2

2005 422 22706 3957 2005000016 401 DESPESES DE PROTOCOL - FORMACIO 42981799 C MARTINEZ DOMENECH JOSEFA 43

2005 431 212 3956 2005000009 401 FEINES REALITZADES EN FUSTA DE NORT BANQUETA - 
MER

78202734 C RUMBO LÓPEZ, FRANCISCO 299,51

2005 432 22609 3962 2005002017 401 ACTUACIO ASS. CULT. REVETLA D'INCA A LES FIRES 
2003

G07553381  ASSOCIACIO CULTURAL REVETLA D'INCA 420
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2005 912 22601 3964 2005013652 401 DESPESES PROTOCOL B07668429  SA GREIXONERA S.L. 126,68

Total 337.106,72
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SEGON:  exposar  al  públic  la  seva  aprovació  inicial  en  el  taler  d’anuncis 
d’aquesta corporació, amb l’anunci previ publicat en el BOIB durant un termini  
de  quinze  dies  hàbils,  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar 
l’expedient i  presentar les reclamacions que consideren oportunes davant el 
Ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra s’entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat d’adoptar-se altre acord.

Inca, 24 de novembre de 2011

La interventora

Francisca Martorell Pujadas.

VIST I PLAU 

El president de la Com. Inf. d’Hisenda

Antonio Jesús Aguilar Chicón

Dictaminat  per  la  Comissió  informativa  d’Economia  i  Hisenda  en  sessió 
celebrada el dia 24 de novembre de 2011
El secretari de la Comissió

Sign. Francisca Martorell Pujadas”

Intervé el Sr. Aguilar, qui comenta que a arran del darrer informe la Sindicatura 
de  Comptes,  relatiu  a  l’estat  de  comptes  de  l’any  2008,  se’ls  va  fer  una 
apreciació que Inca és un dels ajuntaments que tenen els saldos creditors dels 
més  antics  sense  depurar.  Un  cop  revisada  la  comptabilitat  es  comproven 
aquests saldos per un import de 337.106 €, en la seva majoria són deguts a 
actuacions  no  executades  o  duplicitat  de  comptabilitat.  Realitzades  les 
comprovacions  pels  tècnics,  es  procedeix  a  la  seva  eliminació  de  la 
comptabilitat de l’Ajuntament. Per a la salvaguarda dels interessos de tercers, 
l’eliminació dels esmentats saldos es publicarà al BOIB, en el tauler d’anuncis i 
a la pàgina web de l’Ajuntament.

Durant la intervenció del Sr. Aguilar ha sortit de la sala el Sr. Batle i passa a  
presidir la sessió el tinent de Batle, Sr. Jerez. 

Intervé el  Sr.  Ramis, qui  exposa que la depuració de factures, pendents de 
pagament per a la reducció del dèficit, suposa anul·lar 224 factures i un deute 
de més 337.000 €. Aquesta iniciativa que pot ser innovadora per a l’equip de 
govern és una activitat practicada a totes les institucions, però en el cas de 
l’Ajuntament d’Inca ha hagut de ser la Sindicatura de Comptes qui li ha recordat 
la existència d’aquestes factures sense depurar. 

Ara  l’equip  de  govern  de  forma  unilateral  anul·larà  aquests  deutes  per 
adquisició  de  terrenys,  per  realització  d’obres,  per  ingressos  indeguts,  per 
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subvencions a diverses entitats i particulars, etc. Comenta que aquesta situació 
s’ha produït per no haver actuat al seu moment. No hi ha hagut cap control de 
l’equip de govern d’aquestes obligacions pendents.  No existia  transparència 
cap als afectats. Al Sr. Ramis li agradaria saber per quin motiu no s’ha dui a  
terme aquesta depuració d’una forma constant i continuada. 

Continua expressant  que ara els preocupa que s’hagi  fet  una revisió sense 
consultar als afectats.  Considera que tal  vegada aquesta mesura la podrien 
haver aplicat a altres institucions, com entitats bancàries, Hisenda, i per ventura 
en aquest moment no es deuria res. 

El Sr. Ramis exposa que el PSOE pensa que amb aquesta gestió s’han perdut 
les formes i  el  seny. Animen l’equip de govern a recuperar-les, i  per això li 
proposa que rectifiqui i que abans de dur aquesta proposta informi els afectats. 
Sol·licita que la depuració de les factures sigui real, i que les que són correctes 
les paguin, especialment les subvencions de façanes, atès que, vist el llistat, no 
han pagat cap factura relacionada amb aquest concepte. 

Intervé  el  Sr.  García,  qui  comenta  que la  qüestió  que es  va  plantejar  a  la 
Comissió Informativa d’Hisenda d’ahir en relació amb aquestes factures és la 
depuració de la comptabilitat i del que hi havia pendent; fins aquí al seu grup li  
sembla bé. 

A  partir  d’aquest  punt  tot  són  discrepàncies,  ja  que  els  arguments  que  es 
plantegen  són  factures  cobrades,  ja  pagades,  però  no  donades  de  baixa, 
factures duplicades... El seu grup va demanar quin era cada un d’aquests grups 
de  factures  i  a  què  corresponien  per  així  poder  formar-se  una  opinió  al  
respecte. Suposa que, per raons d’urgència, l’equip de govern ho du al plenari, 
i  se’ls  va dir  que ja se’ls  en donaria  l’explicació.  A aquesta forma d’actuar,  
l’única explicació que hi veu és que, com que tenen majoria absoluta, no falta  
que l’oposició sàpiga de què va. Explica que és un fet que ja condiciona el seu 
vot, perquè els agradaria saber a què correspon cada una d’aquestes factures. 

El Sr. García expressa que també coneixen la resposta que políticament els 
donaran, és la que estan donant a totes aquestes qüestions, com ara que eren 
temps de prosperitat econòmica i les factures anaven com anaven, pagaven o 
no, i cobraven o no. Ara amb la crisi, aquest fet s’ha de depurar, i és un reflex 
de la gestió de la majoria municipal. Anuncia que el seu vot no serà favorable i 
que el problema en si no és el vot, sinó la manca d’informació envers l’oposició.

Intervé el Sr. Rodríguez, qui manifesta que els sembla bé una depuració, ja que 
consideren que tenir factures pendents des de l’any 1993 implica que alguna 
cosa no ha funcionat bé durant tot aquest temps. 

Comenta que el Sr. García ha parlat dels temps de les vaques grasses, però no 
tot anava tant bé. Els recorda que a l’any 2007 hi va haver més de dos milions i  
mig de factures extrajudicials i que l’Ajuntament devia més de 20.000.000 €,  
que ara mateix no hi  són; no es deu tant,  i  espera que no hi  hagi factures 
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extrajudicials per aquest import. Manifesta que no els sembla bé que els duguin 
una relació de factures un dia abans del dia del Ple, en què l’oposició no ha 
tengut temps d’estudiar-ho, i que quan s’ha demanat un detall se’ls respongui 
amb bones paraules que el divendres –que és avui– se sotmet al Ple i que 
després els passaran els detalls. Considera que, si l’equip de govern volgués el  
consens amb l’oposició, farien les coses d’una altra manera. El Sr. Rodríguez 
utilitza el refrany de “qui dies passa anys empeny”, probablement per indicar 
que l’equip de govern es desentén de les dificultats diàries i les va ajornant. En 
la seva opinió aquesta és la manera de fer feina de l’equip de govern en certs 
moments,  i  un d’aquests és el  cas d’avui.  Explica que els han duit  més de 
300.000  €  per  donar  de  baixa  del  pressupost  amb  nocturnitat  i  traïdoria. 
L’oposició no pot comprovar res de què els diu al respecte la majoria municipal. 
No entén per què des de l’any 1993 fins ara no s’han donat de baixa aquestes 
factures, i ara ho porten al Ple un dia per l’altre. En la seva opinió l’objecte de la  
qüestió són les formes no guardades, que molts de cops són la causa de no 
arribar a consensos. 

Intervé el Sr. Aguilar per tal d’aclarir que no hi ha cap tipus d’obscurantisme ni  
mala intenció ni res del que s’ha dit per part de l’oposició. Explica que hi ha un 
requeriment de la Sindicatura de Comptes,  el  qual  atenen. Informa que per 
aquesta  raó  els  tècnics  municipals  revisaren  tots  els  expedients  i  totes  les 
factures, i constaten que es tracta d’expedients en què o bé no s’han realitzat  
les tasques de rehabilitació  de façanes o altres,  o són factures duplicades. 
Explica que, per tal que enguany es pugui tancar així com pertoca, cal dur a  
terme els tràmits dins aquest mateix any, i l’única forma factible de fer-ho és 
dur-ho al Ple per via d’urgència, de manera que, una vegada que hagin estat 
exposades durant tot  el  mes de desembre,  es tanqui  la comptabilitat  sense 
elles. Els assegura que es guardaran tots els drets dels implicats, s’exposarà al 
BOIB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal. Pel que fa a la informació  
que han sol·licitat, se’ls facilitarà dins el termini d’al·legacions.

Durant la intervenció del Sr.  Aguilar s’incorpora a la sessió el  Sr. Batle, qui 
assumeix de nou la presidència. 

Intervé el Sr. Ramis, el qual comenta que no se’ls ha donat informació suficient.  
A més, el document que els mostren els el donaren ahir; per tant, no han pogut 
consultar les factures. Pel que fa a les subvencions per a la rehabilitació de 
façanes, l’equip de govern diu que ha comprovat el procediment, però el Sr. 
Ramis considera que, si les factures han arribat, és que s’han realitzat. Ell ha 
comprovat  personalment una part  important  de les 56 subvencions que ells 
volen anul·lar,  i  la  realitat  és que estan fetes.  Per  altra banda,  exposa que 
aquest  tipus  de  subvencions  té  una  aportació  econòmica  per  part  d’altres 
administracions.  Així,  allò  que  han  fet  és  rebre  uns  doblers  que  no  s’han 
destinat a la seva finalitat. 
Considera que l’equip de govern hauria haver anat revisant anualment per quin 
motiu  estaven  aturades  les  factures  i  procedir  en  conseqüència,  d’aquesta 
manera no haurien arribat a la situació actual. El que no es pot fer és dir ara 
que el pressupost s’ha exhaurit i altres excuses. Finalment la gent es cansa i no 
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cobra, llevat que siguin pesats. 

No entén que una persona que ha fet una feina no la cobri. Comenta que ells  
ahir horabaixa van fer una sèrie de telefonades, de les quals esbrinaren que no 
havien cobrat la factura. El seu grup els ha informat que tendran quinze dies 
per  presentar  al·legacions.  Davant  aquesta  problemàtica,  la  solució  que  ha 
adoptat l’equip de govern no és la millor per als ciutadans i, per tant, ha de 
donar cara als usuaris. 

Intervé el Sr. García, qui expressa que no es pot dir blanc o negre i el contrari a  
la  vegada.  Ho  comenta  perquè  el  Sr.  Aguilar  diu  que  els  en  facilitarà  la 
informació i a la vegada els diu que n’han tengut tota la que han volgut; opina 
que aquest fet no consona. 

Comenta que, si han de votar avui, l’oposició hauria de tenir tota la informació 
abans de fer-ho i no després de la informació pública. No estan en condicions 
de jutjar si les factures es deuen o no, si són o no duplicades..., i afirma que 
quan rebin la informació valoraran les circumstàncies. S’ha de tenir en compte 
que tot plegat fa referència a l’any 2008 i que el requeriment es va rebre pel  
mes de juliol. No posen en dubte la preparació i la capacitat dels funcionaris, no 
han  entrat  mai  en  aquest  enfrontament,  i  en  ocasions  la  majoria  municipal 
pareix que desitjar enfrontar-los o excusar-se en la feina dels funcionaris. Els 
recorda que el responsable últim de la gestió municipal és el polític i que tot el  
que s’estan trobant avui és responsabilitat política dels predecessors del Sr.  
Aguilar i del seu partit. Conclou que el tema està que aquestes qüestions s’han 
de resoldre amb claredat i amb la màxima informació possible.

Intervé el Sr. Rodríguez, qui diu que mentre no se’ls demostri el contrari hi ha 
obscurantisme. Tenen un llistat de factures de més de 300.000 € que se’ls diu 
que s’ha de donar de baixa, i els comuniquen que hi ha una sèrie de factors 
que ho permeten. El seu grup no dubta que s’hagi de fer la depuració, però sí 
de la validesa de donar-les de baixa sense conèixer-ne bé els motius. No vol 
repetir  el  que  han  dit  els  seus  companys,  si  bé  comparteix  el  que  han 
expressat.  Comenta  que,  si  des  de  l’any  1995  ençà  els  haguessin  portat 
l’informe  en  temps  i  en  forma,  avui  haurien  pogut  votar  aquest  informe 
favorablement. Ara la majoria municipal té pressa per aprovar-ho i fan les coses 
d’aquella manera. Considera que potser que hi hagi bona voluntat, però que les 
formes no són les adequades. Per tant, anuncia que el seu vot serà d’abstenció 
i espera la informació que els diuen que els facilitaran. 

Intervé el Sr. Aguilar, qui els repeteix el que ha dit abans, que hi ha un termini 
de quinze dies en el qual es publicarà degudament; en els casos en què els 
interessats tenguin un fonament de dret per cobrar, cobraran. 

Recorda que per poder cobrar s’han de reunir una sèrie de requisits, a més 
d’haver realitzat la feina, com ara estar al corrent de pagament amb Hisenda, 
Seguretat Social, tenir atorgat el permís d’obra, no haver comès cap il·legalitat, 
fer  arribar  tota  la  documentació  a  l’Ajuntament...  Comenta  que és  cert  que 
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s’han anat acumulant moltes factures i que haurien d’haver d’estar depurades 
any a any i no ho van fer, però ara ho fan.

El Sr. Aguilar explica que la informació que han facilitat a l’oposició és: dades,  
noms  i  llinatges,  el  motiu  i  l’import;  aquesta  que  és  la  informació  de  què 
disposen. El que no els han donat és la informació que l’oposició ha demanat i  
que els facilitaran. Fins i tot poden fer tràmits i gestions, com ha estat fent el Sr.  
Ramis. Per aquest motiu no entén com poden parlar d’obscurantisme. A més, 
es publicarà al BOIB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.

El Sr. Aguilar diu que en la relació queden clars els motius pels quals no s’han  
abonat les factures.

Però el Sr. Rodríguez i la resta de membres de l’oposició estan interessats en 
sabre el motiu de no pagament, de cada factura, no els motius en general.

Intervé el Sr. García, qui breument vol recordar que demanaren a quin criteri 
corresponia cada factura i se’ls va dir que se’ls respondria, i el Sr. Aguilar al  
plenari d’avui ha dit que se’ls facilitaria; per tant, no se’ls ha donat la informació. 
En la seva opinió creu que és una discussió absurda. Si la informació que se’ls 
ha de donar encara no l’han rebuda, els en manca, i recorda que ell vol aclarir  
factura per factura, però no ha parlat en cap moment d’obscurantisme. 

Intervé  el  Sr.  Batle  dient  que  tots  parlen  del  mateix,  que  a  vegades  són 
discussions per escenificar cadascú la seva postura. En línies generals el Sr. 
Aguilar ho ha explicat clarament. Recorda un cas que va passar, d’una factura 
de caramels del Dijous Bo, dels quals ningú sabia res ni els havia vist; no hi  
havia  albarà,  el  regidor  de  Festes  no  tenia  coneixement  que  s’haguessin 
comanat  i  es  van  negar  a  pagar-los.  Ho  comenta  perquè  això  és  la 
responsabilitat.  Si  algú  demana  una  subvenció  per  a  una  façana,  l’ha  de 
justificar. No poden tenir aquests doblers aturats des de 1993. Considera que 
fan  el  que pertoca.  Un error  comptable  se  soluciona.  Ara  bé,  l’oposició  ho 
voldria tenir per demà, i tal vegada passin dos mesos, però la tendran. La tasca 
de donar de baixa les factures no es fa a la lleugera, hi ha una feina prèvia 
d’anàlisi,  una  tramitació  i  finalment  una  conseqüència.  Però,  en  moltes 
d’ocasions, es treuen les coses de context. 

Seguidament es passa a votar la proposta per la depuració de saldos creditors 
de la comptabilitat de l’Ajuntament d’Inca i n’esdevé el següent resultat: onze 
(11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots en contra  
dels  grups  municipals  del  PSIB-PSOE,  els  Independents  d’Inca  i  el  PSM-
Iniciativa Verds.

8. PRECS I PREGUNTES

A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL 
PSIB-PSOE
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El Sr. Xavier Ramis formula les següents:

1.  Intervé  el  Sr.  Ramis,  qui  comença  demanant  per  la  salut  del  polígon 
industrial  que  havia  de  ser  el  més  ràpid  de  la  història.  En  aquest  cas, 
demanarien per a quan es preveu l’aprovació del tercer polígon industrial de la 
ciutat.

El Sr. Jerez respon que dins el proper any.

2.  El  Sr.  Ramis  comenta  que  han  vist  publicat  a  premsa  com els  Serveis 
Ferroviaris de Mallorca han estalviat prop de 600.000 € en dos mesos per la 
manca del servei de neteja de les estacions del tren. Vist que els ciutadans 
d’Inca ja van pagar per aquest servei, a través dels imposts i ara l’Ajuntament 
l’ofereix,  els agradaria saber si  han valorat el  cost dels serveis prestats i  si  
tenen  previts  reclamar  la  part  proporcional  de  l’estalvi  que  han  tengut  els 
Serveis Ferroviaris de Mallorca. 

El  Sr.  Batle reitera que, com en altres ocasions ja ha dit,  el  personal de la 
brigada municipal no ha netejat mai l’estació del tren. El que ell ja va explicar és 
que, a petició d’usuaris, han duit a terme la neteja de l’estació d’autobusos i del 
pas soterrat. Explica que s’ha tractat d’una neteja de zones comunes i no de 
l’estació de tren concretament. Aquesta tasca s’ha sufragat amb els recursos 
municipals i més concretament amb la subcontracta de neteja viària, i no ha 
suposat un sobrecost per a l’Ajuntament. Valora que han donat un servei als 
ciutadans d’Inca, que reclamaven aquesta neteja. 

Continua que l’equip de govern no té intenció de reclamar per aquest concepte 
i que no ha suposat cap sobrecost per a les arques municipals, atès que està 
dins el plec de condicions de la subcontracta de neteja viària.

4. El Sr. Ramis demana si han pensat de reclamar que hi realitzin la neteja

El Sr. Batle li respon que és clar que sí, que ho van fer per escrit, tan bon punt  
que tengueren constància que no es feia. Informa que l’Ajuntament va rebre 
unes explicacions,  que el  Sr.  Batle,  també va donar,  de la  situació en què 
s’havien trobat.

El Sr. Ramis comenta que l’equip de govern ha anunciat als darrers dies que, 
de l’enllumenat dels carrer d’Inca a on hi hagués fanals a les dues parts de les 
voravies,  se’n  suprimiria  una  part  com a  mesura  d’estalvi.  Malgrat  aquesta 
notícia, han observat que a molts de carrers estan encesos durant el dia. La 
pregunta és si pensen que aquesta és una mesura d’estalvi d’energia i,  per 
tant, de doblers.

La  Sra.  Tarragó  explica  que  els  dos  carrers  en  què  s’ha  apagat  part  de 
l’enllumenat són el de Rafel Albertí i l’avinguda de les Germenies. Comenta que 
l’únic motiu que existeix perquè l’enllumenat públic estigui encès durant el dia 
és  perquè  s’estan  reparant  algun o  alguns dels  fanals  del  sector  que està 
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enllumenat, i cal encendre’ls per tal de saber quin és el que no funciona. 

5. El Sr. Ramis demana per quin motiu alguns documents que es remeten a 
l’Ajuntament  via  fax  o  correu  electrònic  no  es  registren  en  temps  i  forma 
correctes.

El  Sr.  Batle respon que no sap exactament a quins documents es refereix. 
Exposa  que  normalment  als  escrits  que  arriben  a  l’Ajuntament  se’ls  dóna 
entrada.

El Sr. Ramis l’interromp per tal de mostrar-li un escrit referent a tarifes de taxis, 
el qual no va passar pel registre d’entrada de documents.

El Sr. Batle li respon que es degué traspaperar.

6.  El  Sr.  Ramis  vol  fer  referència  a  un  altre  document  que  tampoc  es  va 
registrar,  que va  ser  la  sentència  que desestimava el  recurs  interposat  per 
l’equip de govern, que plantejava la invasió del carrer del Born en 30.30 metres; 
era una errada del tècnic redactor del Pla General. Una vegada més són els 
tècnics els  que s’equivoquen.  La pregunta és si  el  poden informar del  cost 
econòmic que ha suposat per a les arques municipals la interposició d’aquest 
contenciós i qui abonarà aquesta quantitat.

El Sr. Jerez comenta que ho acaba de comentar amb els tècnics i que el cost 
és de 0 €.

El Sr. Ramis matisa la pregunta dient que es refereix a interposar el contenciós 
i  no  al  treball  dels  funcionaris  de  l’Ajuntament,  sinó  a  les  despeses  de 
procurador i altres. 

El Sr. Jerez diu que en aquest cas li respondrà el proper dilluns a la Comissió.

7. El Sr. Ramis demana per quin motiu l’equip de govern va incomplir l’ordre de 
paralització de les obres del Mercat Cobert, emesa pel Consell Insular, malgrat 
que els tècnics municipals havien confirmat que, tal com havia comunicat per 
escrit el seu grup, incomplia la normativa redactada i aprovada pel mateix Partit  
Popular.

El  Sr.  Jerez  comenta  que  l’únic  que  li  pot  manifestar  és  que  els  tècnics 
municipals sempre han defensat que no s’incomplia cap normativa i que per 
aquest motiu es va procedir amb les obres.

El Sr. Ramis afirma que els tècnics van aconsellar la seva paralització.

El Sr. Jerez diu que aquesta pregunta li respondrà per escrit.

8. El  grup municipal del Sr. Ramis vol saber el motiu pel qual van concedir 
llicències d’obres o d’activitats a un edifici, quan era coneixedor que es trobava 
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fora d’ordenació i la llei ho prohibia. 

El Sr. Jerez respon que, en referència a aquest tema, li contestarà totes les 
preguntes per escrit.

El Sr. Ramis demana si són coneixedors de la responsabilitat que estableix la 
llei per als que contravenen en coneixement de causa l’incompliment de les 
ordres de suspensió d’obres, autorització d’obra incomplint normatives...

El Sr. Batle li respon que sí, a més, que el Sr. Ramis els ho ha recordat també 
pels diaris.

9. El Sr. Ramis comenta que en el passat plenari varen parlar del descontent 
d’alguns restauradors inquers, per una banda, per la coincidència de la fira de 
tapes amb la segona fira, i per una altra, perquè un 75% de participants eren 
d’altres  municipis.  L’equip  de  govern  va  negar  aquests  fets  i  va  prorrogar 
InTapa  fins  a  la  tercera  fira.  Vol  saber  si  han  constatat  la  satisfacció  dels 
restauradors inquers per aquest fet.

El Sr. Batle hi té a dir dues coses: la primera és que en cap moment van negar 
els fets; en segon lloc, malgrat la campanya de recollida de signatures per part  
del PSIB-PSOE, el que ha fet l’equip de govern ha estat reunir-se amb els que 
havien  signat  i  els  van  explicar  que  l’organització  va  córrer  a  càrrec  de 
l’Associació de Comerciants d’Inca. Explica que hi varen estar d’acord, però 
que  entenien  que  el  sector  de  la  restauració,  a  pesar  de  formar  part  de 
l’Associació, té uns interessos diferents. Així doncs, es va decidir que a partir 
d’ara  en  qualsevol  iniciativa  que  vengués  de  l’Associació  de  Comerciants, 
abans de prendre cap decisió, es parlarà abans amb aquest sector. Finalment 
les queixes foren que l’actuació no havia estat del tot encertada, atès que els 
restauradors veuen en bons ulls, però fora de la fira. 

Comunica que l’equip de govern va optar per fer-ho d’aquesta manera perquè 
era la proposta de l’Associació de Comerciants i els va parèixer bé. Si el sector 
de  la  restauració  té  uns  interessos  diferents,  els  escoltaran  i  atendran 
degudament. Conclou que així va quedar tancada la polèmica i que hi ha bona 
predisposició per ambdues parts, i sobretot col·laboració per dur a terme noves 
iniciatives.

El Sr. Ramis comenta que el Sr. Batle s’equivoca totalment amb l’afirmació que 
el PSIB-PSOE va fer una replegada de signatures dels restauradors.

 El Sr. Batle respon que com que ell sap que hi va anar ho pot afirmar.

El Sr. Ramis ho rebat dient que ho podria haver fet i que simplement va anar a 
parlar amb les persones interessades, però no ha anat a recollir cap signatura.

10.  Seguint les preguntes, el Sr. Ramis recorda que a la Comissió d’Hisenda 
van  demanar  quan  es  reunirien,  una  vegada  presentat  aquest  escrit;  dos 
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regidors de l’equip de govern van respondre que seria properament, però ni 
demà ni demà passat. Després el Sr. Ramis va saber que la reunió ja estava 
convocada i, per tant, el seu grup no sap si els regidors d’una àrea no saben el 
que  s’hi  fa,  si  no  hi  ha  comunicació  entre  el  batle  i  els  seus  regidors  o 
simplement volien ocultar uns fets als membres de l’oposició. Per tal motiu els 
agradaria conèixer què va passar realment  i  per quin motiu se’ls va ocultar 
aquesta reunió.

El Sr. Batle contesta que l’escrit  demanava una reunió urgent amb el batle.  
Informa que ell va parlar amb la persona de contacte i la hi va proposar per al 
mateix dilluns, i  com que no va poder ser es va fer el dijous, a petició dels 
signataris;  evidentment  ell  es  va  adaptar  al  que li  proposaren i  després va 
avisar del canvi del dia al regidor. Continua que la reunió es va demanar amb el 
batle  i  que  per  aquest  motiu  ell  va  encapçalar  la  reunió,  i  després  en  va 
informar els seus regidors; considera que no hi  ha cap signe d’ocultació.  Si  
haguessin  demanat  la  reunió  amb  el  regidor,  hauria  estat  ell  qui  després 
l’hauria informat.

El  Sr.  Ramis  replica  que,  per  tant,  els  regidors  no  ho  sabien,  malgrat  que 
contastessin amb molta seguretat. 

11. Per acabar amb la qüestió, els agradaria saber si han decidit si l’any que ve  
tornaran a repetir aquesta fira.

El Sr. Batle li repeteix el que ha dit abans, quant que davant altres iniciatives 
primer en parlaran amb aquest col·lectiu. El seu grup va intentar explicar que 
per ells l’interlocutor bàsic sempre ha estat l’Associació de Comerciants. Tot el 
que avui el Sr. Ramis planteja al plenari, si hagués estat a la reunió, s’hauria 
adonat que va anar perfectament bé i que la gent vol arreglar les coses i no 
polemitzar.

12. En un altre aspecte, i arran d’unes notícies que han publicat referents a la 
intenció de crear un departament d’Inspecció per tal d’acabar amb el frau fiscal,  
els agradaria que facilitassin l’estudi econòmic que fa que el regidor d’Hisenda 
pugui dir que contempla un increment de la recaptació en més de 500.000 €.

El Sr. Jerez respon que se l’hi facilitarà per escrit.

13.  Si  la  millora  és  tan  significativa,  el  Sr.  Ramis  demana  per  quin  motiu 
aquesta mesura no s’ha duit a terme molt abans, atès que el PP fa desset anys  
que governa.

El Sr. Jerez contesta que és ara que s’ha decidit dur-la a terme.

14. El Sr. Ramis demana al Sr. Jerez si aquest servei no duplica el que l’equip 
de  govern  va  contractar  uns  anys  enrere,  amb  l’Agència  Tributària  de  la 
Comunitat Autònoma 
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El Sr. Aguilar li explica que no, atès que un és recaptació executiva i voluntària, 
i aquest és inspecció; conclou que són dos serveis totalment diferents.

15. Per  acabar  el  seu torn  de preguntes  el  Sr.  Ramis  vol  saber  quin  cost 
suposarà per a les arques municipals la creació del departament d’Inspecció.

El Sr. Aguilar respon que quan ho sàpiga li ho comunicarà.

La Sra. Fernández formula les següents:

1. Comenta que fa  quatre anys sol·licitaren que es prenguessin mesures a 
l’edifici  de  l’Escola  de  Música,  perquè  existia  un  perill  amb  l’escala 
d’emergències, ja que hi havia un buit amb les finestres que donaven al carrer. 
Han passat ja quatre anys i s’han adonat que han posat unes cintes de plàstic 
de precinte. La pregunta en si és si creuen que un precinte de plàstic serveix 
per protegir els infants matriculats a l’Escola de Música.

La  Sra.  Tarragó  respon  que  no  és  suficient,  però  que  ja  hi  ha  ordres  de 
col·locar unes barreres que actuaran com a barana entre l’escala i el buit que 
queda a la finestres; conclou que tenen ordre que sigui una prioritat.

2. La  Sra.  Fernández  comenta  que  aquest  mes  els  ciutadans  acollits  all 
pagament fraccionament del rebut de fems han pogut comprovar que els han 
cobrat el doble del que pertoca. Demana per quin motiu l’Ajuntament ha emès 
rebuts duplicats i com pensen compensar els ciutadans que han satisfet dues 
vegades el mateix rebut.

El  regidor  d’Hisenda  Sr.  Aguilar  li  respon  que  ho  revisarà,  atès  que  és  la 
primera notícia que en té. Si els fets són com expressa la Sra. Fernández, com 
és evident se’ls tornaran els doblers pagats de més.

3. Demana si per al vinent pressupost tenen previst reduir les subvencions que 
reben les diferents associacions i entitats cíviques de la ciutat d’Inca.

El Sr. Batle li  respon que sí.  Explica que la situació és la que és; totes les 
subvencions seran revisades, i després de les eleccions han anat informant les 
entitats de quina era la situació. Conclou que han de ser responsables amb els 
recursos que administren.

4. Demana si aquesta reducció s’aplicarà de forma proporcional.

El Sr. Batle respon que evidentment serà percentual.

5. Demana per quin motiu s’ha incomplert novament la Llei de bases del règim 
local, en referència a l’aprovació de pressupost i del pla d’estabilitat, per als 
quals tenen tres mesos i no en tenen cap notícia. 

El Sr. Aguilar li diu que pel que fa al pressupost a cada ple s’està contestant i  
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que el pla d’estabilitat va unit al nou pressupost; si no tenen un nou pressupost, 
no poden realitzar un pla d’estabilitat.

6. Demana  quines  actuacions  tenen  previstes  per  fer  front  a  la  baixada 
d’ingressos del proper pressupost de 2012.

El Sr. Aguilar li respon que imaginació i retallada de despeses.

7. Demana si tenen previst posar en marxa nous imposts o taxes als ciutadans.

El Sr.  Batle li  respon que no, que ja li  varen dir que el seu compromís era 
congelar les taxes i els imposts municipals. Comenta que han revisat alguns 
serveis, com van ser el de noces i enterrament. Des del seu punt de vista el  
que han fet ha estat actualitzar els serveis i donar més cobertura als ciutadans, 
i  que cadascú pagui el  que li  pertoqui. Del que es tracta és d’optimitzar els 
recursos de què disposen. Exposa que duran a terme gestions de possibilitats 
de recaptar més. El Sr. Aguilar parlava del departament d’Inspecció contra el 
frau fiscal. Entenen que, si tenen el compromís de no augmentar els imposts,  
també  tenen  el  que  tothom pagui  el  que  li  pertoca.  A  l’equip  de  govern  li 
correspon la tasca d’optimitzar els pocs recursos de què es disposen, fet que 
implica mirar cada euro que es gasta en base a les prioritats que es tenen. 
Conclou  que  la  línia  política  està  marcada  pel  pagament  de  nòmines  i  
proveïdors, serveis socials, formació i ocupació. 

8. Voldrien saber en quina situació es troba l’elaboració de l’Ordenança per la 
utilització de la Policia Local en esdeveniments privats i si això no es tracta d’un 
nou impost.

El Sr. Torres comenta que és un servei públic nou a l’abast de la població, per  
a l’ús del qual les persones interessades han de pagar. Informa que realment 
es tracta d’un servei nou i no d’un nou impost, que en aquest moment es troba 
en fase d’exposició pública.

En paraules de la Sra. Fernández es tracta d’un servei que fins ara era gratuït i  
que a partir d’ara no ho serà.

9. Els contenidors cremats o romputs es retiren, però es reposen. Suposen que 
és un perjudici per als usuaris que volen utilitzar aquest servei i els agradaria 
saber quines mesures pensa adoptar l’equip de govern per no perjudicar els 
afectats per la disminució dels contenidors.

La  Sra.  Tarragó  comenta  que  el  vandalisme és  un  perjudici  per  a  tots  els 
ciutadans i que de moment no es reposaran, atès que no hi ha recursos per fer-
ho. Afirma que actualment el Consell Insular de Mallorca no té cap reserva de 
contenidors.

La Sra. María del Carmen Oses formula les següents:
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1. Volen  saber  si  enguany tenen prevista  la  festa de cap d’Any a  la  plaça 
d’Espanya.

El Sr. Batle li respon que sí, però que evidentment amb una situació diferent. 
Explica que l’any passat no es va col·locar l’envelat i que aquest any s’ha de 
mirar fins a on poden arribar, si bé les campanades i la bullícia hi seran.

2. Demana per quin motiu la meitat dels estands de la plaça de Mallorca pel  
Dijous Bo estaven buits i si aquests tendran algun cost per a l’Ajuntament.

El Sr. Jerez respon que no i que ha estat a conseqüència de la crisi. Explica 
que per aquest motiu hi hagut una mancança d’expositors i que no tenen cap 
cost; l’explotació dels llocs de la plaça de Mallorca correspon a una empresa 
privada a canvi de cedir tot els llocs per als mitjans de comunicació.

3. Per finalitzar la Sra. Oses vol saber per quin motiu l’Ajuntament ha pagat una 
factura per pintar el Col·legi Ponent després del Diver Estiu, quan ha estat una 
empresa privada la que ha gestionat el servei.

El Sr. Batle explica que les instal·lacions se cedeixen a l’Ajuntament i després 
es fa un concurs públic del servei. Comenta que la col·laboració amb aquest és 
deixar l’espai en el mateix estat en què l’han trobat.

B. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DELS 
INDEPENDENTS D’INCA

El Sr. García formula les següents preguntes:

1. El seu grup vol manifestar una vegada més un tema que preocupa a molts 
de ciutadans, que els han fet arribar les seves queixes per la proliferació de 
rates i d’excrements de cans. Agrairien que millorassin l’eliminació de les rates i  
dels excrements dels cans. 

El  Sr.  Batle  comenta  que  hi  estan  treballant  en  els  dos.  Informa  que  les 
campanyes de desratització es duen a terme dos cops a l’any, més les puntuals 
que se’ls van comunicant; en relació amb els excrements de cans, ja no és 
només a nivell sancionador, sinó perquè els ciutadans en prenguin consciència. 
Recorda  que  l’any  passat  per  Sant  Antoni  van  regalar  un  osset  amb  les 
bossetes, han instal·lat dispensadors, i hi ha molt de camí per recórrer; però, a 
més, cal la col·laboració ciutadana. 

2. Demana com valora el Sr. Batle el repartiment dels programes del Dijous Bo, 
atès que el seu grup el considera de forma molt deficient, ja que se n’han deixat 
de repartir moltíssims. Fins i tot opina que, si s’ha de fer cada any així, seria 
millor no fer-ne.

El  Sr.  Batle  li  explica la  diferència  respecte  amb els  altres  anys:  abans es 
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repartien els  programes dins  unes bosses;  enguany només s’han lliurat  els 
programes, i la ciutadania no hi ha estat tan interessada. Tal vegada no donant 
les bosses s’haurien de fer manco programes; en aquest sentit està d’acord 
amb el Sr. García, però manifesta que no tenien un servei de repartiment casa 
a casa, sinó que els han enviat a diferents entitats i espais públics. 

Intervé el Sr. García, qui comenta que la meitat de programes no s’han repartit.

El  Sr.  Batle  li  respon  que  no  varen  preveure  que  pel  fet  de  no  donar  els 
programes dins una bossa minvàs la seva demanda. Dóna la raó al Sr. García, 
si bé s’haurien pogut trobar a la inversa, que haguessin fet 7.000 programes 
manco i que després haguessin faltat, i la crítica hauria estat que no havien 
tengut previsió. 

El Sr. García comenta que el lema del Dijous Bo ha estat el 2.0. Li agradaria 
que el Sr. Batle els explicàs on va ser el 2.0 de les exposicions del Dijous Bo.

El Sr. Batle li contesta que el 2.0 el van fer en la promoció de la fira a través del  
Facebook, Twitter i les noves tecnologies. 

El Sr. García demana si aquest va ser el 2.0, ja que la fira va ser tradicional, en 
paradetes de venda de formatges i altres productes similars.

El Sr. Batle contesta que hi va haver també noves tecnologies a la zona de la 
plaça de Mallorca i l’avinguda d’Alcúdia. Exposa que fa tres anys que es va 
començar amb el mercat pagès, que va ser una bona idea i ha anat agafant  
força. Per altra banda, es troben davant una situació sociològica nova, avui en 
dia es treballa molt, i sobretot el jovent, amb Internet. Partint d’aquí allò que han 
realitzat ha estat una imatge del Dijous Bo de l’iPhone amb el pagès llaurant 
amb la somera, per tal relacionar de qualque manera els dos móns. Per una 
banda, les arrels i el passat del Dijous Bo, i per l’altra, el futur representat per 
les noves tecnologies.

En l’opinió del Sr. García el lema 2.0 ha estat present en la promoció i no en 
l’exposició.  Considera  que el  2.0  s’hauria  d’aplicar  per  discernir  el  que són 
someres, el que són muls i el que són ases.

El Sr. Batle li respon que per a un tècnic sí, però per a la població en general va 
bé. 

El Sr. García comenta que quan un vol fer una fira pagesa ha de distingir un 
animal dels altres.

El  Sr.  Batle opina que per distingir  les races dels animals s’ha de ser molt 
tècnic i no sabria dir-li si hi havia més someres o més burros al Dijous Bo.

El Sr. García respon que hi havia molts d’ases.
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El Sr. García fa referència a la dita popular que diu que més sap un batle i un  
ase que no un batle tot sol. 

4. El Sr. García comenta que hi va haver una exposició de vehicles a la qual 
pareix que cada un venia amb un de diferent; demana si ell tenia dinar per a 
quatre persones.

El Sr. Batle dedueix que el Sr. García es refereix a la fira del Motor i li comenta 
que  als  expositors  els  conviden  a  dinar  majoritari;  explica  que  hi  ha  una 
excepció amb el grup dels Ferrari, que venien a la fira aportant els seus cotxes i 
els  convidaven  a  dinar  a  un  restaurant  de  la  ciutat.  Per  motius  de  sobres 
sabuts, els van explicar que enguany no els podrien convidar igual que els anys 
passats, que els convidarien al dinar general, i varen decidir no venir.

El Sr. García matisa dient que, per tant, no hi havia quatre convidats per cada 
cotxe. 

5. El Sr. García exposa que en el seu dia ja els van preocupar les mesures 
d’accessibilitat de la Gran Via de Colom. Comenta que han desaparegut les 
buguenvíl·lees, i en aquell moment se’ls va comunicar que el motiu era que no 
florien. Tenen la sensació que va ser perquè poguessin passar les furgonetes, i  
ara es fan unes rampes que pareixen per a accés de minusvàlids, però creuen 
que no compleixen la normativa; també sospiten que és amb la finalitat que 
puguin  pujar-hi  les  furgonetes.  La  pregunta  és  si  les  rampes  construïdes 
s’ajusten a la normativa vigent.

El Sr. Batle respon que en el seu moment es van construir unes rampes cap a  
defora,  una mica provisionals,  i  ara que han tengut  el  personal  del  SOIB -  
Corporacions Locals han aprofitat per fer-les cap a dins. Creu que compleixen 
la normativa.

Intervé la Sra. Tarragó, qui manifesta que l’objectiu de posar les rampes va ser 
eliminar les barreres arquitectòniques i no facilitar l’accés de furgonetes.

6. El Sr. García demana si han valorat que les païdes que fa el terreny a la 
carretera  de  Lloseta  són  perquè  es  varen  llevar  els  arbres  que  hi  havia 
sembrats allà i aquest fet pogués venir condicionat per tal circumstància.

Respon el Sr. Jerez, qui comenta que és un terrenys argilós.

El Sr. Torres emfatitza dient que l’informe l’ha realitzat un tècnic. 

7. El Sr. García exposa que al Facebook del Sr. Batle hi ha una persona que 
comenta que va trobar les fotografies del concurs de cartells tirades al fems i 
que ja havia passat el mateix l’any anterior. Considera que allò pitjor és que 
passi un any rere l’altre, si és que ha passat.

El Sr. Pastor assenyala que el que ha passat és que a les bases s’estableix un 
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termini  per  recollir  les  fotografies;  passat  el  temps  establert  les  fotografies 
passen  a  ser  propietat  de  l’Ajuntament.  Explica  que,  atès  que  no  tots  els 
participants les recolliren dins el termini i la manca de lloc suficient per guardar-
les, el cap de premsa les va dipositar a la paperera de reciclatge. A més, les 
dones de la neteja hi van realitzar una neteja i van acabar allà.

El Sr. García comenta que les fotografies ocuparien un espai de 2 centímetres 
per desar-les. 

El Sr. Batle opina que cal tenir en compte que no només són fotografies, sinó 
que en ocasions es tracta de dossiers en diferents formats, i no es pot guardar  
tot. Els interessa la imatge guanyadora, que és la que es queden i difonen. 
Quant a la resta, tenen uns dies per recollir-les i, si no ho fan, es desfan d’elles.

8. En relació amb el departament per lluitar contra el frau fiscal, esperaran, com 
ha  dit  el  Sr.  Aguilar,  que  surtin  les  bases.  Vol  recordar-los  que  en  el  seu 
moment al pressupost municipal i a la plantilla municipal figurava el zelador, 
precisament aquesta era la seva funció, i l’equip de govern la va suprimir. Dóna 
la benvinguda a la rectificació.

El Sr. Batle explica que durant una gestió un rectifica, suprimeix o incorpora 
elements, malament anirien si ell pensàs el mateix que fa setze anys. Expressa 
que han evolucionat i que s’han adaptat a les noves situacions.

El Sr. García fa menció que Inca hi havia hipòdroms, cinemes, teatre..., i ara no 
en té. Pot continuar sense tenir allò que no han tengut mai, però el problema és 
que n’ha tengut i no en té, i n’ha de tornar a tenir. Aquí tenien un zelador de  
rendes, el qual l’equip de govern va suprimir i ara volen recuperar. Li sembla bé 
que el tornin a posar. 

9. El  Sr.  García comenta que ja han manifestat  la seva preocupació per la 
pantalla  que s’ha instal·lat  a un metre i  mig de l’Ajuntament.  Al  seu grup li  
estranya que un fet com aquest no disposi de cap tipus de permís i que ningú 
hagi mostrat la seva preocupació per tal de resoldre-ho.

Intervé el Sr. Jerez, qui manifesta que la preocupació de l’equip de govern està 
demostrada,  atès  que  creu  que  hi  ha  un  expedient  obert,  des  del  dilluns 
després del Dijous Bo. Si no ho recorda malament, no hi ha cap ordenança que 
reguli aquesta matèria, però hi ha un procediment i, per tant, l’hauran de llevar.

El Sr. Batle intervé per explicar que va pensar que era un tema de promoció pel 
Dijous Bo, per tal de donar a conèixer l’empresa. 

10. En relació amb els col·legis electorals, varen fer un prec per tal que s’hi  
esforçassin  una  mica,  atès  que  creien  que  era  important  mantenir  una 
separació  entre  les  taules,  i  se’ls  va  contestar  que,  encara  que  hi  havia 
dificultats, ho tendrien en compte. El que és cert és que el col·legi s’ha muntat  
igual  que  les  altres  vegades  i  que  la  gestió  de  recollir  les  paperetes  era 
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pràcticament pública.

El Sr. Batle li recorda que a tots els col·legis electorals hi havia cabines.

El Sr. García comenta que dins les cabines no hi havia paperetes.

El Sr. Batle matisa que el Sr. García havia comentat que hi havia dificultats per 
a l’accessibilitat a un col·legi, la qual cosa s’hauria de resoldre, i pel que fa al  
dret del secret del vot, estava garantit, atès que a cada col·legi hi havia una 
cabina.

El Sr. García expressa la seva opinió al respecte: si ells ho haguessin de fer, 
procurarien que les taules de les paperetes i la cabina estassin més enfora de 
les taules electorals. Amb això no vol dir que s’hagi de fer així. Simplement 
deixa constància que hi hauria d’haver més espai entre unes taules i les altres. 

11. A la vista dels procediments oberts sobre el Mercat Cobert, vol saber si 
l’equip de govern ha valorat la possibilitat  que aquests poguessin concloure 
amb una sentència de demolició.

El Sr. Batle respon que sí ho han fet i que fins i tot han parlat amb el Consell 
Insular, el qual els garanteix que és bastant improbable. Així i tot, no abaixen la 
guàrdia i estan vigilants i diligents per solucionar aquest assumpte. 

12. Recorda  que  han  reiterat  mil  vegades  que  els  agradaria  tenir  més 
informació sobre les obres finalitzades, els extres pendents i les liquidacions de 
les obres,  no la liquidació definitiva,  però sí  tota  l’informació que tenguin al 
respecte. Posa com a exemple l’escoleta Toninaina: a una de les actes que han 
aprovat avui el regidor va dir dilluns que tendrien una informació en concret 
damunt la taula i  pràcticament ha passat un mes; han reiterat la pregunta i  
segueixen esperant. Demanen que no se’ls contesti als plenaris que ho tendran 
l’endemà o el dilluns, sinó que se’ls contesti  que se’ls donarà quan voldran, 
però que no responguin amb rotunditat davant les càmeres que ho el tendran el 
dilluns. 

El  Sr.  Batle  afegiria  a  les  paraules  del  Sr.  García  quan podran,  i  no  quan 
voldran. 

El Sr. García comenta que quan contesten a un plenari que el proper dilluns ho 
tendran sembla que ho diuen a la càmera; de fet, el Sr. García no els creu.

El Sr. Batle diu que és la seva intenció fer-los arribar la informació, malgrat que 
després per la raó que sigui no ho facin.

El Sr. Jerez intervé per dir que dilluns que ve la Sra. Barceló ho tendrà a la 
Comissió i que li demana disculpes, atès que és veritat que cada cop que la 
Sra. Barceló l’hi demanava li contestava que estaven amb negociacions, ja que 
pensava  que  la  documentació  que  ella  li  demanava  era  com havia  quedat 
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l’acord.  Per  tant,  es  compromet  que  dilluns  que  ve  tengui  tota  aquesta 
informació damunt la taula.

13.  Ja  han  reiterat  més  d’una  vegada  que  a  la  zona  del  supermercat 
Mercadona de l’avinguda del  General  Luque, per la disposició dels vehicles 
aparcats, es produeixen contínuament embossos de trànsit, atès que camions 
grossos no poden passar,  malgrat  que els  cotxes estiguin  ben estacionats. 
Agrairien que es donàs un solució al problema.

La  Sra.  Horrach  respon  que  hi  estan  fent  feina,  bé  serà  canviant  algunes 
direccions de carrers o bé la forma d’aparcament.

14. Una empresa va  presentar  una  sol·licitud  dient  que la  concessió  de  la 
piscina s’havia duit a terme de forma irregular. Li agradaria saber si han fet res 
per esbrinar-ho. 

El Sr. Jerez creu que el Sr. García parla d’una empresa que hi va instal·lar uns 
escalfadors i ja li va comunicar; a més, li van mostrar els documents que no 
s’ha traspassat la concessió.

El Sr. García comenta que el senyor que va fer l’escrit, i que no és l’empresa, 
deu estar despistat. 

El Sr. Batle pensa que és la reclamació d’uns pagaments. Informa que aquest 
senyor ha parlat  amb el  Sr.  Batle i  el  Sr.  Secretari;  els ha dit  que eren els 
responsables subsidiaris, i ells no ho consideren. Evidentment sí ha fet la feina,  
però no són ells els qui ho han de dir.

El Sr. García troba curiós el fet que a un escrit es digui que el traspàs de la 
concessió és irregular i res més.

El  Sr.  Batle  afirma  que  quan  un  defensa  els  seus  interessos  cerca  les 
argumentacions que creu oportunes.

El Sr. García comenta que ell s’ha passat cinc anys dient que la concessió de 
la plaça de Mallorca era irregular; al mateix temps l’equip de govern deia que 
no era veritat, i finalment ha estat irregular. Ho diu pel fet que no li agradaria 
que passàs el mateix.

15. El  grup  dels  Independents  d’Inca  vol  manifestar  el  seu  desacord  amb 
l’actuació de l’Ajuntament, quant a l’empresa de publicitat a la qual s’ha fet un 
document d’ajornament de pagament del deute, quan l’única finalitat, en l’opinió 
del seu grup, era poder acreditar amb aquest document que no devia res a 
l’Ajuntament, i així es pot tornar a presentar al concurs.

El Sr. Batle expressa que respecta l’opinió del grup del Sr. García i que el seu 
partit diu els fets com són. Explica que l’únic objectiu que tenien en aquest cas 
era cobrar i que per fer-hi, si han de fer ajornaments o arribar a acords, ho fan.  
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Hi ha hagut un sèrie de reclamacions i negociacions per part de l’Ajuntament i  
han arribat a un acord per tal de poder cobrar. 

16. La darrera pregunta del grup municipal Independents d’Inca és sobre els 
edificis catalogats. Creu que al Facebook parlen d’un edifici del carrer del Bisbe 
Llompart i de les cases de Son Bordils, que són edificis catalogats i que s’estan 
deteriorant. El seu grup els demanaria que actuassin abans que caiguin i que, 
si no volen fer cap actuació al respecte, que els descataloguin.

El Sr. Batle li respon que en prenen nota.

C. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL 
PSM-INICIATIVA VERDS

El Sr. Rodríguez formula les següents:
1. El seu grup insisteix que volen saber quin és el cost del Mercat Cobert. 

El Sr. Jerez li respon que dilluns tendrà la informació a la Comissió de Govern

2. El Sr. Rodríguez demana quin ha estat el cost real i definitiu de les fires i 
Dijous  Bo  2011 per  partides.  A més,  els  agradaria  que aquesta  informació 
estigués a l’abast de tota la ciutadania; així, si ho penjassin a la pàgina web de 
l’Ajuntament,  tots  els  ciutadans podrien comprovar  el  que ha costat  a  l’any 
2011, i al 2012 podrien comprovar si es produeix un augment o una disminució.

Per raons tècniques no es pot transcriure la resposta donada. 

3. Comenta,  dirigint-se  al  Sr.  García,  que  ells  també  tenen  una  sectorial 
d’arbres, jardins i parcs, i que està molt preocupat perquè a Inca hi hagut dos 
assassinats i no tenen constància que s’hagi arribat a aclarir el que va passar.  
Demana a la regidora si els pot informar sobre qui ho va fer, el perquè varen 
estar  exposats durant  tres mesos al  carrer  sense que es fes res.  Per  altra 
banda, atès que estan dins la sectorial de parcs, jardins i arbres, demana quin  
serà el  pressupost de 2011, així  com un breu llistat  d’on es col·locaran els 
arbres del 2011 pressupostats i si ells podrien fer algun suggeriment al llistat 
final. 

La  Sra.  Tarragó  li  respon  que  els  suggeriments  sempre  són  ben  rebuts. 
Respecte als arbres, encara no li consta qui n’ha estat l’autor, els arbres ja han 
estat tallats, i ja li va explicar a la Comissió que els carrers a on s’haurien de 
sembrar arbres són Rafel Albertí –ja que es van treure per poder col·locar millor 
els fanals nous a la carretera de Lloseta– i després hi ha faltes a distints llocs,  
que s’aniran  reposant.  En relació  amb el  pressupost,  contesta que quan el 
pressupost  general  estigui  enllestit  podran  saber  quina  quantitat  podran 
destinar a parcs i  jardins, i  d’aquesta una part  anirà destinada a la compra 
d’arbres.

El  Sr.  Rodríguez  comenta  que  s’hauria  d’elaborar  un  estudi  dels  arbres  a 
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sembrar. Posa per exemple els pebre bords que no s’haurien de sembrar per la 
problemàtica que comporten.

La Sra. Tarragó explica que durant aquests cinc darrers anys s’han sembrat 
bàsicament lledoners i moreres bordes, i que seguiran amb aquesta línia i amb 
l’assessorament dels tècnics.

4. El  seu grup es va assabentar  que per part  de l’Ajuntament es tallaria el 
subministrament elèctric a certs carrers de la ciutat, finalment han estat dos o 
tres carrers. Si observen la manca de doblers per poder satisfer les factures 
elèctriques, que apugen a més de 200.000 €, demana si l’Ajuntament té previst 
prendre algun tipus de mesures de cara a l’estalvi energètic. 

El Sr. Batle respon que els varen informar que dins les mesures d’austeritat 
entrava la d’optimitzar el cost de l’enllumenat públic. Juntament amb l’enginyer 
municipal han arribat a la conclusió que apagar-lo a determinats carrers només 
es podia fer en els que l’enllumenat havia estat objecte de remodelació, atès 
que els fanals estan ben distribuïts; evidentment s’ha duit a terme a qualque 
carrer i es farà a més. Aquesta mesura es du a terme a partir de les 00 hores 
fins a les 6 h de la matinada. Tant ell com la regidora, la Sra. Tarragó, han  
comprovat personalment que els carrers han quedat prou il·luminats. També 
estan  intentant  acollir-se  al  nou  sistema  de  facturació  per  tal  d’obtenir  un 
estalvi, i van mirant i  realitzant actuacions per tal d’estalviar. Aclareix que la 
modificació que han duit  avui al  Ple no té res a veure a pagar les factures 
d’electricitat, sinó per pagar inversió o manteniment elèctric. 

El Sr. Rodríguez demana que el contracte que ell ha mostrat és cert.

El Sr. Batle li respon que sí.

El  Sr.  Rodríguez  comenta  que  en  relació  amb  l’electricitat  veuen  que,  de 
l’avinguda dels Reis Catòlics, no en parlen per res. Consideren que en certs 
moments a la dita avinguda hi ha hagut un excés de consum. 

El Sr. Batle li respon que ja s’ha reduït i que tal vegada s’hauria de disminuir 
més. Comenta que, si s’hi fixen, hi ha focus que no estan encesos.

Així  i  tot,  el  Sr.  Rodríguez afirma que el seu grup continuaria arreglant tots 
aquells fanals que estan romputs.

El Sr. Batle li respon que evidentment que s’ha de realitzar aquesta tasca de 
manteniment.

El Sr. Rodríguez comenta hi ha uns fanals que no funcionen al carrer de Joan 
Miró.

El  Sr.  Batle li  contesta que la majoria dels precs i  suggeriments que els fa 
l’oposició, referents a deficiències o mal funcionament d’algun servei, es poden 
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comprovar al proper mes que ja estan arreglats.

El Sr. Rodríguez diu que estan contents que els tenguin en compte i que com a 
mínim els han fet un pla d’emergències.

5. El Sr. Rodríguez fa referència a les rampes a la Gran Via de Colon, del qual 
ja s’ha parlat anteriorment. Al seu parer compleixen normativa, però quan la 
gent davalla d’aquests accessos es troba al mig del carrer, atès que no hi ha 
passos de vianants a continuació de les rampes. Considera que allò més adient 
seria que els vianants tenguessin preferència sobre el trànsit rodat i que per 
unir les dues zones de la mateixa avinguda hi hagués un pas de vianants; si no, 
els nous davalladors no tenen sentit.

El Sr. Batle esmenta que de moment els passos de vianants uneixen la zona de 
vianants  amb  les  voravies.  Comenta  que,  el  que  acaba  d’exposar  el  Sr. 
Rodríguez, l’equip de govern ja s’ho havia plantejat. El fet és que els tècnics 
han considerat que un pas de vianants per creuar d’una zona de l’avinguda a 
l’altra implicaria dificultar el trànsit a una de les zones amb un volum de trànsit  
rodat més intens de la ciutat. Demanarà de nou al tècnic de trànsit que elabori  
un nou estudi. Tal vegada, un cop construïda la ronda nord, serà una decisió 
que es podrà prendre, atès que el trànsit rodat disminuirà considerablement.

El  Sr.  Rodríguez veu una certa  incongruència que es posin els  mitjans per 
facilitar a la gent l’accés al carrer i  no se li  doni l’oportunitat de creuar com 
pertoca, amb seguretat. 

6. Per acabar demana un informe tècnic del Sr. Secretari, en què es justifiqui el 
fet que puguin ser convocats a dos organismes públics al mateix moment.

El Sr. Secretari intervé per explicar que, si el membre titular que hi ha d’assistir 
és la mateixa persona, no, però que en cas contrari, sí. 

El Sr. Rodríguez comenta que en els casos que ell es refereix el membre titular 
era la mateixa persona i que aquesta no es pot xapar; agrairia una solució.

El Sr. Batle exposa que, si se’l convoca a dos llocs al mateix dia i hora, no és 
per mala intenció, sinó per problemes d’agenda.

El Sr. Rodríguez diu que ell no ha volgut expressar el contrari.

El Sr. Caballero formula les següents:
1. El Sr. Caballero comenta que en diverses ocasions s’ha parlat a la Comissió 
d’Urbanisme  del  tancament  de  terrasses  que  fan  alguns  bars  amb  unes 
cortines de plàstic gruixut. Si no recorda malament, van acordar que s’hauria 
d’elaborar una ordenança al respecte. Demana com està la qüestió.

El Sr. Jerez respon que els tècnics estan estudiant quin tipus de tancament 
seria el més adient i que d’una vegada per totes s’ha de regular quins tipus 
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s’han de permetre. Conclou que, tan bon punt ho tenguin, ho podran debatre.

2. Una altra qüestió que planteja el Sr. Caballero és sobre el pla d’emergències 
del Dijous Bo. Està interessat a saber si és el primer any que s’ha fet i si hi té  
res a veure que el seu grup demanàs una còpia del pla d’emergències.

El Sr. Pastor respon que és el primer any que s’ha fet i que aquest és l’inici per 
anar millorant, any rere any.

3. Comenta que hi havia un fanal al carrer de Borja Moll que funcionava, però 
que estava tombat damunt un arbre. Informa que va fer una instància per tal de 
demanar que s’arreglàs i  que un parell  de dies després va desaparèixer el  
fanal. Li agradaria saber si aquest serà retornat al seu lloc o si per a un futur és 
millor  que no torni  a  fer  cap  instància,  i  també si  és  una  mesura  d’estalvi 
energètic.  Els  recorda  que  la  barriada  de  Crist  Rei  és  molt  solidària  amb 
aquesta  qüestió  i  que  hi  ha  moltes  zones  a  les  fosques;  per  tant,  ja  han 
complert la seva quota de solidaritat.

La Sra. Tarragó l’informa que estan pendents que el Sr. Ferrari es desplaci a 
aquest lloc per decidir si el carrer de Francesc de Borja Moll està prou il·luminat 
o no. En cas afirmatiu, no es reposarà, i en cas contrari, es recol·locarà entre 
els dos arbres.

4. El Sr. Caballero vol fer un prec molt breu que no tenia anunciat i que l’any 
passat ja va fer. Quan munten el dijous bo, resulta que al carrer de l’estació del  
tren munten paradetes a cada banda del carrer. Els inquers que viuen a Crist 
Reis, quan travessen el túnel, es troben que no tenen lloc per poder passar i 
han de baixar fins a l’avinguda del General Luque per poder voltar, o han de  
pujar amb molta dificultat fins a l’estació del tren. Considera que és molt fàcil 
deixar el tram de la boca del túnel desocupat. 

El Sr. Pastor li respon que ho tendran en compte en les properes edicions del 
Dijous Bo.

El Sr. Batle, abans d’aixecar la sessió, aprofita per felicitar la regidora Catalina  
Coll, que avui celebra la seva onomàstica, i ho fa extensiu a totes les Catalines. 

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