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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 25 de novembre de 2011
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’Acta
esmentada.
Els presents no tenen cap observació a formular. Seguidament se sotmet a votació
ordinària l’aprovació de l’Acta de la sessió de data 25 de novembre de 2011, la qual
s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21).
2.- Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 994 al núm. 1.066 de 2011
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 994 al 1.066 de 2011.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3.- Dictamen de la CI d’Hisenda per aprovar el pressupost del Ajuntament i els seus
organismes autònoms de l’exercici 2012
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el
pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms de l’exercici 2012, de data 19
de desembre de 2011, i que transcrit textualment diu:
“Reunida la Comissió en sessió ordinària en data 19 de desembre de 2011, es presenta la
següent proposta d’aprovació del pressuposts generals de l’Ajuntament d’Inca per a
l’exercici de 2012
ACORDS
PRIMER. El Projecte de pressupost general per a l’exercici de l’any 2012 queda convertit en
general a tots els seus fins i efectes, integrats per:
a) Pressupost de l’Ajuntament, per un import de VINT-I-TRES MILIONS CENT CINQUANTAUN MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (23.151.187,59
EUROS) el pressupost de despeses i per un import de VINT-I-TRES MILIONS SET-CENTS
VUITANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS (23.786.244,53 EUROS) el pressupost d’ingressos.
b) Pressupost de la Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca, per un import
de SET-CENTS QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS (749.503,96 EUROS).
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c) Pressupost de la Fundació Pública de la Residència d’Ancians Miquel Mir, per un import
d’UN MILIÓ DOS-CENTS VUINTANTA MIL SET-CENTS DEVUIT EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (1.280.718,50 EUROS)
d) Pressupost de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física, per un import
de VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (832.969,98 EUROS).
e) Pressupost de l’Organisme Autònom Antoni Torrandell, per un import de TRES-CENTS
VUITANTA-SIS MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
(386.188,34 EUROS).
SEGON. Aprovar el pressupost general de 2012, el resum per capítols del qual es reflecteix
en l’annex I.
TERCER. Aprovar les bases d’execució de cada un dels pressuposts que formen el
pressupost general per a l’exercici de 2012.
QUART. Aprovar la supressió de les següents places:
De l’Ajuntament d’Inca:
- En relació amb el personal funcionari: una plaça d’arquitecte a 1/3 de la jornada laboral,
una plaça de tècnic arxiver, un plaça de delineant i un plaça de subaltern. A més, en relació
amb el personal eventual, una plaça de director del museu amb una dedicació del 80% de la
jornada.
- En relació amb el personal laboral: una plaça d’oficial segona administrativa d’administració
financera i una plaça d’encarregat d’obra distribució d’aigua.
De l’Organisme Autònom Llar d’Infants de la seva plantilla orgànica: una plaça d’auxiliar
administratiu, una plaça de personal de neteja, dues places de mestre i cinc places
d’educadores infantils.
De l’Organisme Autònom Residencia Miquel Mir, la supressió de les següents places de
personal laboral: oficial primera manteniment-conductor, inclosa a l’oferta pública de l’any
2008.
De l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física, s’aprova la supressió en la
seva plantilla d’una plaça de peó de manteniment.
De l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, s’aprova l’amortització de les places
següents: una plaça de professor a jornada completa, una plaça de professor a un 30% de la
jornada laboral i quatre places de professor a un 50% de la jornada laboral.
CINQUÈ. Aprovar la modificació de les ofertes públiques d’ocupació següents:
De l’Ajuntament d’Inca:
- oferta d’ocupació pública 2005, amb la supressió d’una plaça de personal funcionari
delineant.
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- de l’ampliació de l’oferta d’ocupació 2008, amb la supressió d’una plaça de personal
funcionari subaltern.
- de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2008, una plaça de personal laboral encarregat
d’obra distribució d’aigua per promoció interna.
De l’Organisme Autònom Llar d’Infants: aprovar la modificació de l’oferta d’ocupació pública
de l’any 2008 amb la supressió de les següents places: una plaça de mestre, una plaça
d’auxiliar administratiu i un plaça de neteja.
De l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir: aprovar la modificació de l’oferta pública
d’ocupació de 2008, amb la supressió d’una plaça d’oficial primera mantenimentconductor.
De l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat Física d’Inca: aprovar la modificació
de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2003 amb la supressió d'una de les cinc places de
peó de manteniment incloses en l'oferta.
De l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell: aprovar la modificació de l’oferta
pública de l’any 2004 amb la supressió de les següents places: una plaça de professor a
jornada completa, una plaça de professor a un 30% de la jornada laboral i quatre places de
professor a un 50% de la jornada laboral.
SISÈ. Aprovar totes les plantilles de personal, de l’Ajuntament i dels organismes autònoms:
Fundació Pública del Llar d’Infants d’Inca, de la Fundació Pública de la Residència d’Ancians
Miquel Mir, de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física i de l’Organisme
Autònom de Música Antoni Torrandell, segons es descriu als annexos de personal
corresponents i els seus corresponents annexos econòmics.
SETÈ. Als efectes del que es disposa en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es fixen
els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament: 23.769.224,53 €.
VUITÈ. El pressupost així aprovat s’exposarà al públic d’acord amb la normativa vigent, als
efectes de reclamacions.
NOVÈ. En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats sobre l’aprovació del
pressupost, annexos de personal i bases d’execució, queden elevats a definitius.
La Comissió Informativa conjunta d’Urbanisme i d’Economia i Hisenda acorda dictaminar
favorablement l’assumpte i proposar al Ple de la corporació la seva aprovació.”
Intervé el Sr. Aguilar, que en primer lloc agraeix als tècnics municipals i funcionaris el seu
esforç i feina per poder dur endavant la confecció d'aquest pressupost, possiblement el
més complicat d'elaborar que s'hagi fet en aquest Ajuntament, ja que ha requerit la
coordinació, esforç i compromís de totes les àrees i dels seus organismes autònoms.
Abans d'entrar a comentar el pressupost, el Sr. Aguilar voldria fer una petita anàlisi de la
situació econòmica i social en la qual es troben a l'hora d'elaborar el pressupost de
l'Ajuntament, més que res per centrar la realitat de la situació que els toca viure a tots com
a ciutadans d’Inca. Exposa que ells com a governants han de donar solucions als
problemes que se’ls plantegen per part de la societat, així com poder complir els seus
compromisos electorals contrets amb la societat inquera.
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En allò que respecta al mercat laboral, segons l'últim informe del mes de novembre de
l'Observatori del Treball de la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears, el Sr.
Aguilar informa que en el municipi d'Inca hi ha 3.628 aturats. A principi d’any la quantitat
d'aturats era de 3.302, la qual cosa significa que segueix augmentant el nombre d'aturats
en la ciutat, i la taxa d'atur juvenil arriba a fregar gairebé el 45% de la població d’aquest
col·lectiu. Per tant, estan augmentant els problemes personals dels ciutadans d'Inca que
veuen com perden la seva feina. El temps d'espera per poder aconseguir-ne un altre cada
vegada és major, i molts d’ells arriben a esgotar la prestació per atur, cosa que empitjora
greument la seva situació econòmica. El Sr. Aguilar creu que no hi ha ningú a la sala que
no conegui més d’una persona d’Inca que estigui passant per veritables dificultats
econòmiques, i la situació lluny de millorar sembla que tendeix a empitjorar. El Sr. Aguilar
demana que cadascun dels presents faci una reflexió profunda sobre la qüestió perquè
aquest capítol serà novament comentat quan entri a parlar el pressupost pròpiament dit.
Pel que fa a la situació socioeconòmica en la qual es troben, el Sr. Aguilar considera que
s’han de destacar uns aspectes essencials a tenir en compte:
- Greu crisi econòmica per la qual està travessant actualment el conjunt de l'Estat
espanyol i part de la CEE: creu que en aquest punt no fa falta estendre's gaire, ja que
dóna per entès que tots els assistents al Ple són ben conscients de la situació econòmica
en la qual es troben.
- Falta de finançament dels ajuntaments: és un assumpte ja recurrent, però per això no
menys cert. Recorda que s'ha promès fins a la sacietat que en la passada Legislatura es
reformaria la Llei d'hisendes locals per resoldre d'una vegada per sempre el finançament
dels ajuntaments locals, però s'ha acabat la legislatura i no s'ha complert amb la promesa
ni s'ha solucionat el problema de finançament.
- Problemes de liquiditat dels organismes supramunicipals: afirma que aquest problema
repercuteix negativament en l'Ajuntament. La causa és la falta de solvència monetària en
la qual es troben tots els organismes públics supramunicipals, que fa que derivi
directament en els ajuntaments, i el d'Inca no és una excepció, en una constant falta
d'ingressos dels recursos que provenen d'aquests organismes supramunicipals. Informa
que l’Ajuntament d'Inca no rep cap aportació ni del Govern ni del Consell des del mes de
març d'aquest any en curs i que a dia d’avui els deuen quasi 1.800.000 €.
- Augment de la morositat: a causa de la crisi hi ha un augment de la morositat de molts
ciutadans i empreses pel que fa al pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament,
la qual cosa repercuteix negativament en l'estat de Tresoreria municipal.
Una vegada observats els aspectes econòmics anteriorment relacionats, cal fer una
valoració de la situació en la qual es troba el municipi d'Inca dintre de la crisi econòmica.
Vista des d'una perspectiva realista, l’estat actual de l'Ajuntament és complicat i difícil,
tenen problemes econòmics, els recursos econòmics no els arriben amb la regularitat i
freqüència que seria desitjable, la qual cosa provoca retards i dilacions no volgudes a
l'hora de complir les seves obligacions com a creditors. Ara bé, creu que aquesta situació,
que és complicada, si es compara amb la que pateixen altres municipis i institucions del
voltant es podria considerar com gairebé privilegiada. El Sr. Aguilar explica aquesta
afirmació en un parell de detalls: paguen les nòmines, informa que fins i tot han avançat
les nòmines del Pla de Formació de 83 treballadors que hauria d'haver deixat pagat
l'anterior pacte de Govern. No hi ha manifestacions de treballadors que vulguin cobrar
com sí passa en altres institucions. Estan al corrent de pagaments amb la Seguretat
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Social i amb l'Agència Tributària. Estan al corrent de pagaments amb els bancs, i intenten
pagar amb la major urgència possible els seus proveïdors, i prevalen els petits proveïdors
sobre els grans empresaris. Vol deixar clar en aquest punt que els agradaria pagar amb
molta més urgència, però que la situació econòmica de l'Ajuntament els du a haver de fer
malabarismes econòmics per trobar un punt d'equilibri a l'hora de realitzar els pagaments.
Recorda que tot plegat ho estan aconseguint sense haver d'acomiadar a ningú, a
diferència que com ha passat en molts municipis del voltant, ni sense haver de suprimir
serveis bàsics per a la ciutadania, els quals es mantenen i se segueixen donant amb la
plena conformitat del ciutadà. Referent a allò que ha sortit en premsa últimament indicant
que l’Ajuntament d'Inca ha augmentat el deute en els darrers quatre anys, vol fer unes
pinzellades al respecte:
Segons el darrer informe de la Sindicatura de Comptes de l’any 2009, l’endeutament mitjà
per habitant en Balears és de 507,70 euros; l’endeutament mitjà per habitant en Inca és
de 452 euros. Per tant, l’endeutament mitjà per habitant a Inca és inferior a la mitjana de
l'endeutament de Balears. Pel que fa a la pressió fiscal, considera que s’ha de destacar
que, encara que no agradi a l'oposició, la mitjana de Balears se situa en 734 € i la pressió
fiscal d'Inca està en 560 € aproximadament; l’Ajuntament d'Inca és juntament amb el de
Marratxí el que menys pressió fiscal exerceix dintre dels municipis majors de 20.000
habitants. És a dir, la pressió fiscal a Inca és gairebé 200 euros més baixa que la mitjana
de les Balears.
El Sr. Aguilar vol afegir que, a pesar de la gravetat de la situació econòmica que estan
travessant, que –com ha dit– tenen la pressió fiscal més baixa dintre dels municipis de
més de 20.000 habitants i que l'endeutament mitjà per habitant també està per sota de la
mitjana de Balears a diferència d'altres municipis, mantenen tres organismes de titularitat
municipal, la competència dels quals correspon a organismes supramunicipals. Explica
que en l'anterior exercici aquests van implicar un cost econòmic de 2.000.000 €, els quals
segueixen mantenint, i donen un servei de qualitat a uns preus reduïts en comparació
amb altres municipis i organismes.
Una vegada donades aquestes breus pinzellades de la situació en la qual es troben a
l'hora de realitzar els pressupostos esmentats, el Sr. Aguilar passa a exposar el que és
pròpiament el pressupost elaborat per l’equip de govern i que, segons es veu a la premsa,
està provocant tanta discrepància, no sense abans insistir que en la seva elaboració s'han
tengut en compte tant la situació econòmica en la qual es troben com les necessitats de la
població a la qual donen cobertura. Manifesta que han intentat conjugar els compromisos
polítics adquirits amb la població amb les necessitats reals de la mateixa demanda en
aquest període de crisi econòmica.
En primer lloc, el Sr. Aguilar afirma que l’equip de govern manté el seu compromís de no
apujar els impostos i les principals taxes de l’Ajuntament, la qual cosa és bàsica per a la
ciutadania en aquests moments de crisi econòmica i de falta de treball. Com ja és sabut,
el pressupost es presenta amb un superàvit inicial de 635.056,94 €, amb la qual cosa es
compleix amb allò que estableix l'art. 165.4 de l’RD leg.2/2004. Expressa que aquest
superàvit ve a equilibrar el romanent de Tresoreria negatiu del tancament l'exercici 2010.
Tal com es pot comprovar en el pressupost d'ingressos, l’import a ingressar per l'IBI
disminueix en un 5,75%, atès que han previst un augment de les bonificacions fiscals; la
situació econòmica per la qual està passant la ciutadania farà que les bonificacions que
tenen previstes en aquest ajuntament augmentin i disminueixin així els ingressos per
aquest capítol.
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Explica que l’equip de govern preveu un major nivell d'ingressos en els capítols d’IAE,
imposts de construccions i de plusvàlues derivades de la posada en marxa de l'Oficina
d'Inspecció Tributària de l'Ajuntament d'Inca per lluitar contra el frau fiscal, així com d'una
major labor de control i gestió de les obres, serveis, permisos d'obertura, ocupació de via
pública, impostos varis, etc., per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament (Urbanisme,
Gestió Tributària...). El Sr. Aguilar informa que han xifrat la quantia prevista de recaptació
en funció de la quantia recaptada pels impostos esmentats en els períodes precedents,
tenint en compte que algun d’aquests imposts han tengut uns períodes de molt alta
recaptació, com són el d’ICIO i plusvàlues. Exposa que li han aplicat un percentatge
mínim de previsió de l'existència de frau fiscal en comparació amb les dades de frau fiscal
que maneja el Ministeri d'Economia. De totes formes, tal com es recull en l'informe de la
interventora, cal estar vigilants en l'execució del pressupost, atès que, si aquesta previsió
no es compleix, caldrà actuar ràpidament per retallar de la partida de despeses aquest
excés de previsió. De fet, comenta que al llarg del 2012 procuraran dur en termini les
liquidacions trimestrals de l'execució del pressupost corrent, per establir el grau de
compliment de dites previsions i poder actuar ràpidament per corregir el pressupost de
despeses en cas de desfasament.
El Sr. Aguilar explica que es preveu una menor aportació en la participació en els tributs
de l'Estat en uns 400.000 €, un 8% menys. Manifesta que fan una previsió a la baixa a
falta de les dades oficials, vist que encara no s’han realitzat els pressupostos de l'Estat i
han pres com a previsió allò que ha ocorregut en els exercicis 2008 i 2009.
Explica que es preveu un ingrés de 25.000 € per la concessió del tanatori-crematori;
també un augment de recaptació en el servei de proveïment d'aigües, atès que se suposa
que tendrà lloc una actualització de les tarifes, la qual esdevindrà per dos motius: el no
increment del preu de l'aigua durant setze anys i l'augment desmesurat que ha tengut en
els últims anys la factura del corrent elèctric. Exposa que aquest fet ha derivat que les
actuals tarifes d'aigua potable siguin totalment deficitàries per cobrir el cost d'extracció i
distribució, fet que els duu a la necessitat peremptòria d'actualitzar les seves tarifes de
subministrament. Informa que totes les altres partides s'han retocat en la seva majoria a la
baixa, fent previsions austeres i cenyides a la realitat de la recaptació establerta en els
dos exercicis anteriors. Així mateix, es preveu una partida d'ingressos de 828.000 € per la
concessió de la comercialització del servei de distribució d'aigua potable, la privatització
del seu subministrament. El Sr. Aguilar és conscient que aquest serà el punt que tendrà
més debat i repercussió mediàtica, per això explicarà els motius pels quals han decidit dur
a terme la mesura. Abans de res explica que la partida d'ingressos és una previsió que fa
l’equip de govern en funció d'altres processos de privatització que s'han realitzat en
municipis d'aquesta comunitat recentment. Afirma que preveuen que el procés del concurs
estigui acabat per a final de l'exercici que ve i estigui llest per entrar en funcionament a
principi del 2013. En el concurs s’establirà que l'empresa adjudicatària haurà de pagar un
cànon ja el 2012 per un import similar a la quantia prevista en aquesta partida d'ingressos.
De les previsions realitzades per l’equip de govern, cal dir que els ingressos derivats de la
concessió d'aigües poden estar al voltant dels 3 o 4.000.000 €, que es concretaran en la
fase d'adjudicació del concurs. Explica que en aquest no se cedirà la titularitat dels pous
d'aigües, que seguiran essent propietat de l'Ajuntament, sinó que allò que sortirà a
concurs serà la distribució de l'aigua potable, motiu pel qual la concessionària haurà
d'abonar a l'Ajuntament un cànon anual pel lloguer i extracció de l'aigua potable que
després es distribuirà entre la població. Tampoc se cedeix la potestat per poder actualitzar
les tarifes d'aigua, la qual quedarà sempre en mans de l'Ajuntament. Amb aquesta mesura
de privatització del servei d'aigües, i que segons diu el Sr. Aguilar no és un capritx de
l’equip de govern, es pretén garantir la viabilitat econòmica de l'Ajuntament durant
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l'exercici 2012 i següents, garantir els llocs de treball dels funcionaris i laborals, garantir el
pagament de nòmines dels treballadors i el pagament de proveïdors, així com la prestació
de serveis bàsics com són socials i polítiques actives de formació i ocupació, a més de
garantir la prestació de serveis de naturalesa supramunicipal que ofereix (Escola de
Música, Toninaina i Residència Miquel Mir). Insisteix que no es tracta d'un capritx, sinó
d'una necessitat, perquè d'una altra manera haurien de parlar de mesures de caràcter
econòmic, social i laboral que cap dels presents voldria escoltar, perquè altres fonts
d'ingressos en aquests moments de crisi no les té ni aquest ajuntament ni d’altres, amb la
salvaguarda que gràcies a la gestió de l’equip de govern poden recórrer a un bé
patrimonial de l’Ajuntament d'Inca, del qual altres municipis no disposen, ja que ho tenen
privatitzat des de fa molt temps enrere.
Seguidament, una vegada quadrat l'apartat d'ingressos dels pressupostos, passa a
l'apartat de despeses. En aquest, tal com ha dit anteriorment i ha explicat al principi de la
seva intervenció, hi ha dos principis bàsics que són compromisos electorals de l’equip de
govern que volen complir rigorosament i que són: no fer retallades en polítiques socials i
no fer retallades en polítiques de formació i ocupació.
El Sr. Aguilar creu que respecte a aquests dos apartats, atesa la situació econòmica per la
qual travessa la ciutat d’Inca, afegida a l'alta taxa d’atur que es pateix, fa que sigui del tot
innecessari enumerar els motius pels quals creuen que la decisió de l’equip de govern és
l'encertada, però hi ha un motiu que ell considera fonamental: opina que és el moment en
què la gent del municipi ha de notar que l'Ajuntament en els moments de necessitat està
al seu costat i que li presta tota la seva atenció i recursos econòmics per fer la seva
situació personal més suportable. El Sr. Aguilar afirma que és el moment d'ajuda
econòmica i social a les persones que ho estan passant malament, i no el de ràdios i
subvencions; és el moment de gastar els doblers per formar la gent perquè pugui trobar
un lloc de treball amb el qual mantenir-se i sustentar la seva família, i no és el de gastar
els diners en festes. Comenta que ja hi haurà temps per a ràdios i festes quan la situació
econòmica millori, però que aquests moments de crisi econòmica i laboral s’han de
dedicar els majors esforços econòmics d'aquest ajuntament a suplir les necessitats
bàsiques de la ciutadania i de garantir per tots els mitjans la millor formació de la
ciutadania perquè pugui trobar un lloc de treball. Explica que l’Àrea de Serveis Socials no
sofrirà cap retallada i que l'Àrea de Formació i Ocupació augmenta un 6,68%.
El Sr. Aguilar també destaca l'augment de la quantia a pagar tant d'amortització com
d'interessos bancaris durant el pròxim exercici; es passarà de 2.200.000 € a 3.024.000 €.
Informa que aquest augment ve establert per dos aspectes bàsics: han de retornar
2.000.000 € a l'Estat en els pròxims cinc anys, per les dolentes previsions realitzades pel
Govern socialista en els exercicis 2008 i 2009, a raó de 400.000 € anuals. Així mateix, han
de retornar en els tres pròxims anys el préstec ICO concertat en els passats mesos per
pagar proveïdors, com a única mesura de millora del finançament dels ajuntaments que
va realitzar el govern socialista; i això a un interès del 6,5%, i a raó d'uns 350.000 €
anuals durant els pròxims tres anys.
A pesar d'alguns comentaris alarmistes que s'han abocat sobre el deute de l'Ajuntament,
el Sr. Aguilar assegura que aquest és assumible i estable en els darrers anys i que s’ha
incrementat en el darrer bàsicament pels dos motius especificats anteriorment. Matisa que
no s’han donat actuacions específiques per part de l’Ajuntament, sinó que han estat
imposades per organismes de fora. El Sr. Aguilar manifesta que li crida l'atenció que
representants socialistes vulguin crear ara alarmisme per l'augment del deute, quan ha
estat provocat per la seva gestió. A pesar d’això, considera que poden establir que el
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deute viu al final del pròxim exercici serà de 15.000.000 sobre un pressupost d'ingressos
de gairebé 24.000.000 €, fet que suposa un percentatge de deute sobre pressupost del
62,5%, que segons ell voldrien tenir molts municipis d’Espanya i de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears; aquí hi ha municipis en què el percentatge de deute supera
àmpliament el 100%.
Seguint amb un repàs de les despeses es pot observar una disminució considerable en
les despeses del personal en 557.000 €, a causa de l'amortització de places no ocupades
i reducció d'hores extraordinàries. Explica que quasi totes les altres àrees d'aquest
ajuntament sofreixen retallades, d’entre les quals destaca: reducció de les subvencions a
les entitats veïnals i culturals en un 50%, reducció de les subvencions a entitats esportives
en un 30%; l'exemple més clar de la voluntat política de l’equip de govern es reflecteix en
la retallada que sofrirà l'Àrea de Festes, Fires i Dijous Bo, que passarà de 458.000 a
241.000 €.
Continua que es redueixen en 300.000 € les aportacions de l'Ajuntament als organismes
autònoms, la qual s'ha aconseguit amb una reorganització dels serveis, una optimització
de recursos i una petita actualització de les taxes de prestació del servei. L’Ajuntament
segueix donant uns serveis d’òptima qualitat, la competència dels quals correspon a
organismes supramunicipals, però mentre no assumeixin la seva gestió aquests
organismes ho seguirà fent l'Ajuntament, mantenint tots els llocs de treball, i sent
abonades amb estricta puntualitat les nòmines dels treballadors. Exposa que augmenten
la partida de despesa de llum en previsió de les possibles pujades de llum que s'efectuïn
al llarg del 2012. També incrementen la partida de manteniment i reparacions viàries, i
obres urgents, que queda amb 300.000 €.
El Sr. Aguilar afirma que en definitiva són uns pressupostos austers, realistes i socials.
Comenta que s'ha analitzat partida per partida, departament per departament, s'ha retallat
i suprimit tot allò innecessari sota el prisma de la situació de greu crisi en la qual es
troben, donant preferència a les despeses socials i en formació i ocupació, com a manera
de realitzar la funció social a la qual s’han compromès amb els ciutadans d’Inca, d'estar al
costat de les persones que ho estan passant malament en aquests moments i no deixarles desemparades, i a procurar dintre de les seves possibilitats una alternativa de
formació per trobar un lloc de treball amb què poder encarar un futur amb una millor
perspectiva econòmica i personal. Són temps difícils que requereixen solucions difícils i
complicades de prendre, i per això es presenten a les eleccions, en les quals recorda que
han obtingut en dues ocasions en poc temps un ampli referèndum de la societat inquera.
Considera que aquest és un indicador que estan en el camí correcte i que les seves
decisions, difícils de prendre, estan en el bon camí i que són àmpliament compreses per
la majoria de la societat; allò que tracten amb aquests pressupostos és de garantir la
viabilitat econòmica de l'Ajuntament per als pròxims anys, els llocs de treball de tots els
seus treballadors, el pagament de nòmines (ja que no volen viure les situacions que
s'estan vivint en molts ajuntaments de l’illa i del país), el pagament als proveïdors i el dels
seus préstecs amb els bancs, i fixar les bases per a una recuperació econòmica de
l'Ajuntament.
Per a acabar, el Sr. Aguilar afirma que faran el que hagin de fer per garantir la viabilitat
econòmica de l'Ajuntament procurant no deixar ningú pel camí, i que tots junts
travessaran aquest període d’inestabilitat i crisi generalitzada i que viuran junts temps
millors.
Intervé el Sr. Ramis del grup municipal del PSIB-PSOE. Comenta que, si aquest
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pressupost és difícil, és a causa de la situació que està passant l’Ajuntament d'Inca. El Sr.
Ramis ha vist una cara de satisfacció en el regidor d’Hisenda i no sap si és perquè els
està fent broma o perquè no es creia ni ell mateix el que manifestava. Davant els
comentaris del Sr. Aguilar referent que l’Ajuntament té un baix índex d’endeutament, el Sr.
Ramis li recorda que aquest índex és el màxim permès per l’Ajuntament d’Inca, ja no es
poden endeutar més, i quant a la xifra de 3.628 persones aturades a Inca expressa que
això vol dir que durant aquest any s’ha incrementat a Inca un 13% l’atur, i que és el
municipi que té més atur de totes les Illes Balears i on més s’ha incrementat la taxa.
Davant aquesta situació, el Sr. Ramis creu que és normal que l’elaboració dels
pressuposts sigui difícil i no entén que el Sr. Aguilar culpi de la dificultat econòmica que té
l’Ajuntament d'Inca, per una banda, la manca de previsió del Govern central a l’hora de
finançar, ja que el Sr. Ramis afirma que aquests doblers han arribat a l’Ajuntament d'Inca,
però s’han gastat; demana qui es va gastar els doblers dels proveïdors, si fou el Govern
socialista o l’Ajuntament d'Inca. El Sr. Ramis lamenta que el Sr. Aguilar no digui res de
l’endeutament que té l’Ajuntament perquè el grup municipal del Partit Popular ha governat
durant els darrers 16 anys, i no obstant això el Sr. Ramis creu que el Sr. Aguilar ha fet un
discurs demagògic i cínic quant a la situació que travessa el municipi d’Inca. Així, opina
que l’equip de govern no ha assumit en cap cas ni un mínim de la responsabilitat de la
gestió d’aquests 16 anys. El Sr. Aguilar ha dit que ni tan sols els paguen per allò de
formació des de fa mesos i el Sr. Ramis li diu que a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears governa el Partit Popular i li diu que els ho reclami. El Sr. Ramis expressa que,
ara que governa el Partit Popular pertot, l’equip de govern haurà de canviar el discurs,
perquè ara són ells els qui tenen aquesta responsabilitat. El Sr. Ramis considera que
l’equip de govern té el cinisme de parlar d’aquestes xifres d’aturats quan en aquests
pressuposts no hi ha ni una mesura que sigui tendent a aconseguir allò que el Sr. Aguilar
ha dit. El Sr. Ramis explica que té el programa electoral del Partit Popular i que a la seva
primera pàgina parlen de 2.009 llocs de feina gràcies al polígon industrial, al qual en
aquests pressuposts no dediquen ni un euro. Considera que els pressuposts haurien de
ser un exemple de la proximitat amb els ciutadans i que precisament n’hi ha molts que
estan demanant allò mateix que demana el grup socialista: que els pressuposts plantegin
mesures concretes que constitueixin un punt de partida de recuperació econòmica de la
ciutat, aquesta sí es la principal preocupació de la població inquera; per tant, és necessari
o ho seria que els pressuposts del 2012, a més de ser equilibrats i austers com han dit,
fossin eficaços i coherents. Manifesta que per aconseguir aquesta finalitat és
imprescindible comptar amb tot el teixit social de la ciutat i amb els representats del Partit
Popular elegit a les eleccions i que estan en el consistori, però lamenta que el consistori
no pensi el mateix i que aprofiti la situació de la majoria absoluta. Malgrat que estan en la
situació més crítica que ha viscut Inca, afirma que l’equip de govern ha elaborat uns
pressuposts al marge de tothom, sense cap tipus de consulta, sense cap voluntat d’arribar
a un consens. Aquest fet comenta que no pot estranyar a ningú i recorda que el grup
municipal del Partit Popular ja va votar en contra de la proposta de grup socialista de fer
uns pressuposts participatius, i ara no ha deixat cap possibilitat de consensuar les
mesures que necessita Inca. Exposa que la necessitat de consens és la reivindicació més
reclamada pels ciutadans, que demanen acords a tots els partits polítics per donar una
resposta conjunta a la problemàtica actual i especialment mesures concretes per
incentivar la contractació dels treballadors. Ara bé, el Partit Popular torna a estar tancat i
és un partit que és coresponsable directe de la situació que viu Inca, no ha escoltat a
ningú i ha elaborat uns pressuposts que segons el Sr. Ramis són els de la por, de la
ineficàcia, dels incompliments electorals i de la manca de projecte. El Sr. Ramis manifesta
que l’equip de govern ha passat de fer uns pressuposts que després han incomplert i que,
a més, els han duit a una ruïna econòmica, a fer els pressuposts més antisocials que
podrien aprovar.
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Continua que són antisocials perquè no contemplen cap mesura d’incentivar l’ocupació,
de suport a les petites i mitjanes empreses, cap mesura per incentivar el comerç d’Inca,
cap mesura de promoció del sector agrícola, artesà i turístics. Pensa que no hi ha cap
argument més convincent a l’hora de dir que aquests pressuposts són antisocials que
veure com obliden que Inca és el municipi amb una taxa d’atur més alta de les Illes
Balears i on més s’ha incrementat. El Sr. Ramis opina que a l’equip de govern allò únic
que li interessa és arreglar el deute municipal, la qual creu que és una iniciativa lloable,
però no han d’oblidar que aquest endeutament el va originar el Partit Popular. El Sr. Ramis
recorda que en temps de bonança, quan entraven més doblers, els ingressos eren els
més alts de la història del municipi d’Inca, que arribaven més ingressos d’altres
institucions, els inquers pagaven més d’un 50% més d’impostos, l’equip de govern
gastava encara més. Afirma que l’equip de govern podria tenir tots els doblers del món i
que això no obstant no seria suficient, encara s’endeutarien més.
El Sr. Ramis argumenta que són pressuposts antisocials perquè l’equip de govern no té
en compte la situació de precarietat que tenen molts d’inquers i que sense cap mirament
aprovaren les majors pujades que recorden a tots els serveis públics: a les tarifes d’aigua,
del cementiri, Residència Municipal, Escola de Música, escoleta municipal, preu de l’ús
del clavegueram, taxes de noces.... Considera que tot plegat suposarà un retrocés
important per a tots els inquers, que veuran disminuïda la seva qualitat de vida i hauran de
suportar una major pressió fiscal si volen tenir els mateixos serveis públics, quan el Partit
Popular inquer deia fa dos mesos al Ple que no hi hauria cap pujada.
Són antisocials perquè contemplen la privatització dels pocs serveis que encara gestiona
l’Ajuntament, serveis que a altres ajuntaments ara intenten recuperar, però al contrari
l’Ajuntament d'Inca segueix la mateixa tendència que el president de la Comunitat
Autònoma i anterior batle de Marratxí. Explica que aquest va dir que el servei d’aigua no
funcionava, i ara intentaran privatitzar-ho, com també volen privatitzar el servei de cuina
de la Residència, el servei d’inspecció de llicències, els imposts –duplicant una tasca que
actualment ja fan els serveis municipals–; si no és així, demana per a què serveix el servei
d’inspecció urbanística. El Sr. Ramis comenta que l’equip de govern vol privatitzar un
servei perquè saben que tendran beneficis, però seran els ciutadans d’Inca qui hauran de
pagar més pel servei d’aigua.
Opina que són antisocials perquè no contemplen cap mesura per aconseguir nous llocs
de feina. Allò únic que fa l’equip de govern és donar una solució que no funcionarà a llarg
termini. El Sr. Ramis afirma que l’equip de govern vol el patrimoni per poder pagar
l’endeutament en què ha entrat l’Ajuntament, i que és el màxim admissible per llei. Per
això apliquen, com ja varen fer, la màxima pujada de taxes i impostos, i ara apugen l’únic
que queda, i que són els preus públics. El Sr. Ramis insisteix que, si ara l’equip de govern
aplica aquestes mesures, és per la deficient gestió que ha duit a terme durant aquests
darrers anys en què els han endeutat. El Sr. Ramis vol que el grup municipal del Partit
Popular assumeixi tota la gestió dels 16 anys de govern. Considera que el problema de
l’Ajuntament d'Inca no és la falta de finançament, sinó la manca de solvència, la forma en
què han gastat els doblers que s’han ingressat a l’Ajuntament. El Sr. Ramis creu que
l’equip de govern hauria de reconèixer que durant els darrers 4 anys l’Ajuntament d'Inca
ha ingressat més doblers per part del Govern central i de les altres administracions que
mai, ha ingressat una mitjana de 7.000.000 € anuals, i que a l’equip de govern no li ha
bastat per res. El Sr. Ramis lamenta que aquest afirmi que els inquers paguen els imposts
inferiors als municipis de 20.000 habitants perquè només paguen 560 €. El Sr. Ramis vol
que l’equip de govern surti al carrer i que vegi els problemes que tenen, i en canvi se
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centren en municipis com Calvià. Expressa que voldria pagar els 700 € que paguen a
Calvià i tenir la feina que hi ha allà.
El Sr. Ramis demana a l’equip de govern que faci una reflexió i que al final modifiqui, que
aquest pressupost no s’aprovi avui i que el treguin i consultin amb tots els partits de
l’oposició, perquè entre tots en podrien fer uns que fossin un resposta a tots els ciutadans
d’Inca, és allò que interessa. El Sr. Ramis manifesta que fa tres anys que els ofereixen
negociar, però l’equip de govern no vol escoltar ni consensuar perquè tenen majoria
absoluta; el grup municipal del PSIB-PSOE la respecta, malgrat que creu que viuen fora
de realitat d’Inca. El Sr. Ramis avança que el seu vot serà en contra d’aquests
pressuposts si no els modifiquen.
Intervé el Sr. García, del grup municipal dels Independents d'Inca. Recorda que a la
Comissió Informativa d’Hisenda varen votar en contra dels pressuposts i que ja varen
anunciar que hi votarien en contra en aquest ple, però esperaven amb interès la
intervenció de la presentació dels pressuposts més en forma de com s’ha fet. Exposa que
aquest fet ha reafirmat més la seva postura de votar en contra dels pressuposts. La
primera intervenció que s’ha realitzat per part de l’equip de govern considera que és
l’habitual perquè és culpabilitat de la situació actual d’Inca a l’exterior, com si la gestió feta
pel grup municipal del Partit Popular durant els darrers 16 anys de govern no tengués cap
transcendència. El Sr. García ha trobat a faltar només un culpable a l’exposició feta pel Sr.
Aguilar: la impremta que ha imprès el pressupost. Pel que fa a tota la resta, creu que els
han enumerat tots menys a ell mateixos. El Sr. García comenta que hi ha temes en els
quals no hi entren i en què no han entrat mai; però, si volen, els poden felicitar, perquè
després de 16 anys de peticions del grup municipal dels Independents d'Inca s’han decidit
a prendre-s’ho més seriosament; també perquè la llei obliga al registre de factures i la
central de compres i perquè pareix que es té més interès a tenir cada trimestre
coneixement la liquidació dels pressuposts. El Sr. García argumenta que no s’apuntaran el
punt perquè ells han demanat durant 16 anys que fos així, encara que demana si hi hauria
el mateix descontrol i la mateixa improvisació que té l’equip de govern en l’execució del
pressupost en el cas que els haguessin fet cas abans. El Sr. García considera que l’equip
de govern ven la central de compres i el registre de factures, etc., com una forma d’estalvi
d’una determinada quantitat, però opina que haurien d’esperar a final d’any per veure
realment allò que han aconseguit estalviar. El Sr. García creu que no hauran aconseguit
estalviar res perquè les necessitats són molt grosses i els doblers s’invertiran en altres
coses. Opina que l’únic que aconseguirà l’equip de govern amb aquestes mesures serà
controlar, però que això no serà suficient; no serà la solució per resoldre el descontrol que
han tengut 16 anys perquè l’equip de govern té la desgràcia de ser el que ha estat
governant i no té l’excusa de poder dir que quan han entrat a governar s’han trobat amb
aquesta situació, perquè han estat ells mateixos els qui l’han generada. El Sr. García
lamenta no haver sentit per part de l’equip de govern un reconeixement d’haver-se
equivocat o responsabilitzar-se d’haver provocat el problema. El Sr. García entén que la
situació està condicionada a la crisi i a qüestions de govern extern; però, si s’analitza la
situació real i la forma de governar del grup municipal del Partit Popular, es pot veure que
han gestionat amb descontrol, perquè cada any aprovaven que cada trimestre hi hauria un
control i no s’ha fet mai perquè no els importava, així com tampoc no s’ha duit mai a terme
un control de les factures, i que si ara ho volen fer és perquè la situació obliga a fer-ho.
El Sr. García troba a faltar a l’exposició feta per part de l’equip de govern que es donin la
culpa d’alguna cosa en lloc de donar la culpa als altres, encara que no li importarà
escoltar que l’equip de govern no té la culpa de res i que ha fet el millor que ha pogut per
Inca. No tornarà a insistir en el finançament, perquè creu que és una qüestió que han
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d’arreglar el Partit Popular i el PSOE; creu que ningú pretendrà que sigui el grup municipal
dels Independents d'Inca qui vagi al Parlament d’Espanya a resoldre’l. Si tots estan
d’acord que el finançament que reben és deficitari, ho haurien d’arreglar, però ell està
segur que, si el finançament anual fos per exemple de 4.000.000 € més a l’any, la situació
seria la mateixa que tenen avui perquè sense control i sense eficàcia en la gestió passaria
el mateix, però amb més doblers.
El Sr. García vol en aquesta intervenció seva analitzar una sèrie d’aspectes que per ell
fonamenten la seva intenció de votar en contra:
- L’únic departament que ha millorat l’equip de govern tant en personal com amb eficiència
és el de publicitat i propaganda, el Facebook. Han introduït vídeos, han posat personal
nou, es pot dir que s’ha augmentat la despesa de personal pràcticament amb un 100%. A
la vegada, afirma que l’equip de govern anuncia que han reduït 23 places, però resulta
que aquestes no han estat ocupades mai i, per tant, no han generat una despesa mai, a
excepció d’1 o 2; això només demostra la intenció que tenia l’equip de govern de crear 23
places noves i de cobrir-les, així com 15 dies abans de les eleccions varen consolidar
mitjançant oposicions 16 places més. El Sr. García no entén la política de personal de
l’equip de govern i la considera dubtosa, amb això no vol dir que s’hagi d’acomiadar gent,
ni tampoc vol posar nom al personal perquè és un tema delicat, però creu que després
d’això l’equip de govern no pot dir que està estalviant de personal quan realment són ells
els qui inflen la partida i després diuen que no és necessari. El Sr. García comenta que
l’equip de govern té aquest avantatge que ell atribueix al departament de publicitat i
propaganda. Demana que expliqui quina és la seva gestió al respecte i no es limiti a dir
que han retallat places, perquè aquestes no han estat mai cobertes i no els han suposat
cap esforç, i per altra banda, han continuat cobrint places de càrrecs de confiança i
d’altres que es podien suplir amb personal funcionari, però l’han cobert amb personal
extern; així, l’equip de govern no ha fet cap esforç en aquest sentit. El Sr. García
considera que l’equip de govern s’esforça en allò que li convé, però no en les necessitats
reals de l’Ajuntament.
- Quant als ingressos, remetent-se a l’informe que consta en els pressuposts i que, per
tant, no és l’opinió de l’Ajuntament, el Sr. García explica que Intervenció recomana
prudència en els ingressos perquè se’n preveuen que poden no produir-se. Per tal motiu
demana si es tracta d’un pressupost realista; ell creu que és un pressupost quimèric
perquè són ingressos que es produiran o no, però ja estan inclosos en els pressuposts, la
qual cosa suposarà un esforç major perquè hauran d’estar pendents d’aquests ingressos
dia per dia, atès que això condiciona la despesa. El Sr. García expressa que l’equip de
govern maneja el temps d’una manera molt peculiar perquè diuen que tancaran el
pressupost d’enguany amb superàvit i, si és així, afirma que és perquè no els queda més
remei, ja que l’any 2010 el varen tancar com a mínim amb un de 600.000 €, i ara no tenen
altra opció, per llei, que cobrir aquesta quantitat; però, al 2011 podran comprovaren en
quant s’han sobrepassat. Respecte a la previsió de tenir uns ingressos molt importants
gràcies a concessions, recorda que els ingressos de l’ORA no s’han cobrat durant molts
anys i que fins i tot varen arribar a l’executiva i a un acord quan el grup municipal dels
Independents d'Inca va dir que l’ORA no pagava; els ingressos de publicitat són una altra
concessió que no es cobrava fa anys i, a més, havia vençut feia un parell d’anys; el mateix
és la concessió de la piscina coberta, on no s’ingressa res, sinó al revés, s’inverteix;
concessió de la plaça de Mallorca n’és un altre exemple. Continua que als pressuposts
d’enguany s’afegeix la concessió de l’aigua potable i el crematori, quan encara no s’ha
posat en marxa.
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El Sr. García creu que estan acompanyant el dret a desconfiar de la gestió de l’equip de
govern amb unes afirmacions que són irrefutables; voldria poder tenir-hi una certa
confiança, però els fets que ha enunciat fan que li no la hi pugui donar. L’únic argument
que podria tenir, ja que els regidors ja hi eren abans, és que haguessin de confiar en el
regidor d’Hisenda, que pareix que seguirà essent el mateix a la pròxima legislatura i és
l’únic factor que ha canviat. Creu que qui governa i decideix és un partit i no una persona,
i per això, ell amb el partit que ha governat aquell temps voldria tenir una certa confiança,
però insisteix que els fets duen com a conseqüència que no els en puguin donar.
Respecte al tema de personal, el Sr. García insisteix en el departament de publicitat i en
com es manté el departament d’Urbanisme en l’actualitat quant a canviar el personal, els
treballadors que s’han contractat. Recorda que ja varen insistir que ells entenien que qui
havia de tenir dedicació exclusiva i on hi havia d’haver més dedicació era a Hisenda –creu
que les intervencions en qüestions econòmiques els donen la raó– o que allà on s’ha de
lluitar avui en dia i on s’ha d’estar ben preparat amb personal eficient tan polític com
municipal és a Hisenda, perquè creuen que no s’han de privatitzar la gestió de punts
específics d’Hisenda, que sempre s’ha fet des de l’Ajuntament, a vegades millor i a
vegades pitjor; opina que es pot millorar i no comparteix la idea de privatitzar.
El Sr. García vol posar de manifest una sèrie d’exemples que fan que desconfiï de la
gestió de l’equip de govern:
- Piscina municipal, IMAF: es retallen les subvencions un 30%; si és així, podrien entendre
i estar d’acord amb aquest retall perquè han d’estalviar. Creu que no és necessari cap
retall, sinó que allò que s’ha de fer és racionalitzar la despesa i els ingressos; d’aquesta
manera podrien aconseguir alguna cosa. Comenta que l’equip de govern preveia que per
a l’any que ve la concessionària havia de pagar una quantitat aproximada de 600.000 €, i
ara l’Ajuntament hi col·laborarà amb una quantitat de 40.000 € per fer front a les despeses
de llum, gasoil, etc. Així diu que es va comunicar a la Comissió de l’IMAF, quan el grup
municipal dels Independents d'Inca va advertir que hi havia aquesta nota als pressuposts.
Recorda altres comentaris que es varen fer des del govern; prefereix no fer-los perquè li
varen semblar explicacions etèries i no vol crear discòrdies. Per tant, afirma que es tracta
d’una concessionària que, en lloc de pagar a l’Ajuntament, serà l’Ajuntament qui li pagarà
40.000 €. Creu que pot tenir la seva justificació, com que sigui deficitari o que es
recuperarà, o que, si no, se suprimirà el servei, però diu que l’explicació no la sap perquè
no la hi varen donar. Exposa que suposa haver de reduir les subvencions d’esportistes
individuals i de clubs d’Inca. El Sr. García considera que o s’ha de recuperar la gestió de
la piscina municipal o que l’equip de govern ha de donar explicacions. Recorda que fa
anys que els Independents d'Inca demanen per què les piscines no paguen l’aigua
potable, la qual és una despesa important. Explica que sempre els han contestat que hi ha
una acord verbal fins a 50.000 € de despesa per a unes situacions determinades que
varen passar a un moment concret; el Sr. García expressa que han insistit que dit acord
es plasmàs per escrit, però no s’ha fet mai. El Sr. García sol·licita una explicació detallada
i que es posi per escrit, i que, si aquesta concessió no funciona amb les condicions de no
pagar 50.000 € en concepte d’aigua potable i una col·laboració de 40.000 € en
combustibles i consums, se cerqui una altra concessionària si hi és, perquè no són les
mateixes condicions actuals que les que hi havia quan es va posar en marxa. Demana
una explicació si es pot fer o no i per què aquesta quantitat de 40.000 € influeix en les
condicions d’esportistes i de clubs inquers.
- Subvenció a una entitat esportiva: el Sr. García afirma que hi ha una entitat esportiva a
Inca que ja va percebre el total de la subvenció, i per això aquesta entitat no sofrirà cap
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retall per una gestió criticada pel grup municipal dels Independents d'Inca des del primer
moment; hi surten guanyant perquè resulta que tots els que han rebut la subvenció
anualment la veuen retallada i, en canvi, aquella entitat que la va percebre quadriennal no
es veurà perjudicada per aquells retalls. El Sr. García afirma que s’hauria de tractar a tots
per igual. Aquest és un més dels motius pels quals no poden donar suport als
pressuposts.
- Aigua: no és el tema estrella ni el tema de debat d’hores i hores, encara que ho podria
ser. Creu que no s’ha de privatitzar perquè la gestió de les concessions feta per l’equip de
govern és nefasta, interessada o no per la seva banda, i no els dóna cap confiança que un
servei públic es privatitzi. No tenen res en contra de les privatitzacions, però sí estan en
contra del control que es realitza de les privatitzacions i de les seves formes. No obstant
això, si l’Ajuntament hi surt guanyant, no hi estaran en contra, però pareix que és incapaç
de gestionar correctament l’aigua potable. Demana per què no han a pujat les tarifes
durant tretze anys, és una pregunta que han de formular al Partit Popular municipal que
ha governat durant aquests anys. Afirma que hi ha una teoria: la de crear la necessitat per
donar-li la solució. El Sr. García recorda que durant el consistori del Sr. Jaume Crespí es
va comprar el pou de Son Fiol; durant el consistori del Sr. Toni Pons es va dur l’aigua de
Son Fiol a Inca; al consistori del Sr. Jaume Armengol es va comprar el pou de Lloseta, i no
entén com l’equip de govern amb tota aquesta herència que ha rebut decideix dilapidar-la
i, a més, que ho faci amb l’argument que hi ha altres ajuntaments que no tenen la
possibilitat de poder-ho fer (el Sr. García expressa que l’Ajuntament d'Inca tampoc tendrà
aquesta possibilitat d’aquí dos dies perquè ja ho hauran dilapidat) i que tendràn un ingrés
de 700.000 € o 800.000 €. La primera decisió que prenen és apujar la tarifa d’aigua i fer
obres per un import important, subvencionat; és a dir, volen donar les coses en condicions
a l’empresa concessionària. Demana per què no ho condicionen tot perquè sigui gestionat
de forma correcta per l’Ajuntament d'Inca. El Sr. García comenta que ell va viure de
manera anecdòtica que l’Ajuntament d'Inca es prengués seriosament que tallava l’aigua a
aquelles persones que no pagaven perquè no era allò habitual, i això era una bona gestió,
independentment que hi hagi ciutadans que no puguin pagar i des de Serveis Socials es
cobreixi aquesta necessitat. No entén com l’empresa privada podrà pagar 700.000 € i, a
més, tenir guanys perquè, si no, no hi participaria, i l’Ajuntament no en pot tenir, quan no
necessita ni un litre d’aigua de ningú perquè, si no tengués l’aigua suficient per abastir i
hagués de contractar una empresa perquè l’aportàs, ho podria entendre, però no és el
cas; passa que no vol perdre el temps a realitzar la gestió perquè prefereixen anar a ferse la foto davant el tren o una casa. Demana que ho facin al revés, que no hi vagi tot
l’equip de govern, a fer-se la foto, i que es reparteixin de manera que hi hagi regidors que
es dediquin a gestionar.
El Sr. García demana quins informes tenen referents a l’aigua potable sobre que no la
poden gestionar bé; demana quins estudis han fet. També sol·licita que l’equip de govern
tampoc requereixi informes a les empreses que han de participar en el concurs i que
després els firmin els tècnics municipals. Manifesta que l’equip de govern ha inventat ara
una manera de recaptar més a costa dels ciutadans de manera legal –aplaudeix que es
recapti allò que s’hagi de recaptar–, a través d’una àrea d’inspecció externa. El Sr. García
entén que, si els ingressos municipals estan estipulats, si s’estan cobrant 4 anys
d’endarreriments d’IBI, es pot controlar la plusvàlua a través de l’Agència Tributària, si hi
ha personal qualificat per controlar-ho, i no entén quina necessitat pot haver-hi per donar
guanys a defora a costa dels ingressos municipals. Considera que només es tracta de
gestionar, que –com ja ha dit abans– dels onze regidors un quedi a fer-ho; creu que és
factible.
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Quant al capítol d’inversions, el Sr. García el qualifica de pobríssim. Fa anys que el grup
municipal dels Independents d'Inca ja advertia que la situació de l’Ajuntament es podia
arreglar estant un o dos anys sense inversions; era una solució per no arrossegar aquest
endeutament, que no s’ha reduït, sinó que els pagaments han passat de 2.000.000 €
d’interessos i amortització l’any passat a més de 3.000.000. No ha augmentat
l’endeutament, però sí allò que s’ha de pagar. Com que coincidia amb any electoral havien
de pagar menys, però ara han passat les eleccions i han de pagar 3.000.000 € en
concepte d’amortitzacions, plans, carències de préstecs, etc., negociats per tenir uns
ingressos suficients abans d’eleccions.
El Sr. García manifesta la seva preocupació per les inversions perquè volen embastar
l’obra del cementiri. Afirma que aquest tipus d’obra és l’única que es pot fer quan no hi ha
ingressos a bastament per dedicar a inversions, però espera que l’equip de govern tengui
ben clar que tenen tot venut en el moment d’embastar l’obra perquè, si no, es trobaran
amb una obra que augmentarà l’endeutament, el dèficit i els maldecaps. Està d’acord a
pensar en l’ampliació del cementiri, però no es poden estipular 100.000.000 € d’ingressos,
que valdran les tombes i 100.000.000 de despesa, i que després hagin de fer efectiva la
despesa perquè l’empresa vulgui cobrar i, si els ingressos no són suficients, ja es veurà,
com ja succeí amb l’obra del Mercat Cobert.
Al Sr. García li crida l’atenció que l’equip de govern dugui a terme retalls i els pressuposts
d’ingressos i despeses des de l’any passat a enguany només tenguin una diferència d’un
2%; demana quina psicosi volen crear i quin pànic tenen, perquè si vessin que els
pressuposts s’han hagut de retallar un 30%... Demana si no és realista o és que volen
crear una psicosi que són realistes, austers, cosa que no han estat en tots els passats
anys.
El Sr. García diu al Sr. Batle que al grup municipal dels Independents d'Inca sempre li ha
preocupat l’Ajuntament d’Inca, i que quan fan comparacions amb altres ajuntaments ni
entren en el tema si altres administracions els han donat o no; ara bé, allò que els
preocupa és que el pressupost no és realista. No obstant això, estan oberts a escoltar una
explicació realista per part de l’equip de govern que no sigui propagandística, política,
programàtica, com ha entès ell que era la primera intervenció del Sr. Aguilar.
Intervé el Sr. Rodríguez del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds, que abans d’iniciar el
debat vol fer una pregunta a la Sra. Interventora. Explica que el seu grup municipal fa vuit
dies va demanar a la Comissió Informativa d’Hisenda si havien fet l’informe sobre la
legalitat d’atorgar una subvenció de 40.000 € a l’empresa que explota la piscina municipal
i que no es preveia en el plec de condicions. Demana si aquest informe ja s’ha fet.
La Sra. Interventora contesta que no s’ha fet per escrit, però que, si ho volen, els en pot
informar de paraula.
El Sr. Rodríguez contesta afirmativament.
La Sra. Interventora explica que s’ha estudiat el tema i que consideren que allò més
correcte seria retirar la subvenció com a nominativa dels pressuposts de l’IMAF; després,
que s’estudiï bé la situació econòmica en què es troba la concessió i si hi ha un
desequilibri econòmic que pugui afectar el futur de la concessió i modificar les seves
condicions econòmiques, cosa que s’hauria de dur al Ple. Conclou que s’estudiaran els
comptes de la concessió, la qual cosa servirà per saber si aquesta pot subsistir o no.
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El Sr. Rodríguez demana si l’equip de govern preveu retirar aquesta subvenció dels
pressuposts.
El Sr. Batle respon que ja l’han suprimida.
El Sr. Rodríguez demana, si és tal com diu el Sr. Batle, per què no se’ls en va informar a
la Comissió d’Hisenda. Creu que l’equip de govern de govern no va dir res perquè
depenia si els grups de l’oposició avui hi feien referència; aquest fet els pareix molt greu i
una mostra més de com estan fets aquests pressuposts, “si passa, passa, i si no, ja ho
veurem”.
El Sr. Rodríguez recorda que l’equip de govern ha qualificat els pressuposts que avui es
duen a aprovació de ser els més austers i realistes de la història recent. Demana al Sr.
Batle què han volgut dir amb això, si els que havien fet fins ara no eren realistes. Recorda
que des de l’oposició –ells ja els ho advertien– els que havien fet fins a hores d’ara no ho
eren, com tampoc ho són els que han fet ara, perquè no contemplen la realitat del futur de
2012.
Després d’escoltar el Sr. Aguilar, al Sr. Rodríguez li sembla que aquell arreglarà la situació
mundial i no entén per què el Sr. Mariano no l’ha fitxat com a ministre d’Hisenda.
El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds considera que no n’hi ha per tant: aquest és un
pressupost en el qual preveuen bàsicament els mateixos ingressos que l’any passat.
Comenta que aquest fet no hauria de ser cap problema si no fos que enguany, per a
l’equip de govern, aquests són uns pressuposts austers i, després d’escoltar el Sr. Aguilar,
per arreglar una situació apocalíptica; en canvi, l’any passat, a les portes d’unes
eleccions, per res parlaven d’austeritat, tot i que havien abaixat 9.000.000 € el pressupost.
El Sr. Rodríguez creu que en uns pressuposts de crisi hi hauria d’haver una gran
diferència en els ingressos d’un any per a l’altre i que, contràriament, aquesta baixada
enguany no s’ha donat, o almenys és segons el Sr. Rodríguez el que l’equip de govern ha
procurat. Per quadrar els números opina que l’equip de govern, si fos necessari, estaria
disposat a vendre el que fes falta, com ha resultat que farà amb el servei d’aigua. Pel Sr.
Rodríguez, els pressuposts d’enguany de l’Ajuntament d’Inca són pa per avui i fam per
demà.
El Sr. Rodríguez demana què vol dir que els ingressos no hagin minvat i que així i tot
l’equip de govern proclami que són uns pressuposts austers. Afirma que els números són
evidents i que aquests estan fets per quadrar uns pressuposts que, des del punt de vista
del Sr. Rodríguez, l’equip de govern desquadrarà així com vagi passant l’any. Comenta
que han de tenir clar que la crisi de l’Ajuntament d’Inca no ve donada tant pels ingressos,
sinó per les despeses que l’Ajuntament es veu obligat a efectuar.
El Sr. Batle s’absenta de la sala i passa a presidir el plenari el Sr. Jerez.
El Sr. Rodríguez es remunta a 7 anys enrere. Explica que l’any 2006 a l’Ajuntament d'Inca
es presentaven uns pressuposts de despeses molt semblants als de 2012: a l’any 2006,
23.591.531 €, i per a l’any 2012, 23.151.187 €. Entre aquests dos anys només hi ha una
diferència aproximada de 440.000 €. Recorda que aquell any la regidora de torn no
qualificà en cap moment els pressuposts d’austers. La diferència entre els dos es troba
bàsicament en la partida anomenada deute públic: al 2006, l’Ajuntament destinava a
pagar el que devia als bancs 589.000 €; en canvi, el 2012 han de retornar un poc més de
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3.000.000. El Sr. Rodríguez afirma que la qüestió és el deute que repetits equips de
govern del PP d’aquesta ciutat ha anat acumulant al llarg d’aquests anys, més de
3.000.000 €, uns doblers fonamentals en època de crisi per anar pagant proveïdors i per
poder dur a terme unes polítiques municipals més d’acord amb les necessitats dels
ciutadans d’Inca. El Sr. Rodríguez es dirigeix al Sr. Batle i li avança la seva exigència
sobre un punt molt concret: la màxima transparència en la despesa i en el seu
desenvolupament.
El Sr. Rodríguez manifesta que per a l’any passat ja advertien l’equip de govern sobre la
semblança entre els números de 2006 i els de 2011; creu que com van les coses es
tornarà a repetir el mateix per a 2012. Exposa que són uns números molt semblants en
les grans xifres, però, si hi aprofundeixen una mica, es pot veure que l’equip de govern
d’aquell any es va dedicar a pagar deute públic; en canvi l’any passat es va veure obligat
a pagar-ne 2.250.0000 €, o el que era el mateix, un 381% més que el 2006; i al 2012
hauran de pagar un 534% més que el 2006.
Per altra banda, assenyala que, si s’observen els impostos directes, es pot comprovar
com aquell any es preveia recaptar uns 6.100.000 €, mentre que per a aquest exercici es
té previst recaptar 10.600.000 €, o el que és el mateix, un 178% més. Segon el grup
municipal del PSM-Iniciativa Verds, és en aquestes dues xifres on es troba la clau de la
gestió de l’equip de govern: en 5 anys s’han vist obligats a pagar un 381% més de deute,
per la qual cosa han apujat en aquest mateix període un 172% la recaptació dels impostos
directes, aquells que paguen tots els inquers i que l’equip de govern durant anys i panys
afirmava per activa i per passiva no haver apujat de cap manera. Pel Sr. Rodríguez és
evident que l’increment no és gratuït, sinó que significa que en aquest període de temps
han apujat els ingressos per inversions, però també la pressió fiscal i evidentment
l’endeutament municipal. Opina que el ciutadà ho ha de recordar i tenir ben present,
perquè la lliçó que han d’aprendre és que aquestes quatre legislatures del PP han estat
un desgavell pel que fa a la despesa i una sangonera pel que fa als impostos.
El Sr. Rodríguez analitza les grans xifres, partida per partida:
- Pel que fa al capítol de despeses de personal, segons les xifres elaborades per l’equip
de govern, resulta que redueixen el pressupost en poc més de 500.000 € perquè
“netegen” el catàleg de llocs de feina. Considera que es podria entendre com un
apropament entre la realitat i els números del pressupost, però resulta que no és una
reducció de la despesa perquè, com que no tenen les places atorgades, la despesa no
existia. Li resulta curiós que, així i tot, l’equip de govern apliqui les tisores en aquesta
partida, eliminant la plaça de direcció del Museu del Calçat i la de tècnic arxiver, sobretot
perquè l’equip de govern sap com han lluitat des del grup municipal del PSM-Iniciativa
Verds aquests darrers anys perquè es cobrissin per la necessitat que té Inca d’ambdues
figures; lamenta que a la primera de canvi l’equip de govern les elimini del catàleg de llocs
de feina. Tot plegat fa que es fixin en la primera incongruència en el discurs de l’equip de
govern. Demana quantes vegades els ha dit l’equip de govern que el PP d’Inca vol
apostar pel turisme cultural. No obstant això, d’entrada elimina dues figures tan essencials
per poder dur a terme aquests tipus de turisme amb futur per a les Illes Balears, però veu
que no serà d’Inca.
- Pel que fa al capítol segon, de béns corrents i serveis, poden trobar que, tot i que el cost
aproximat de consum elèctric per part d’aquest ajuntament ha pujat aproximadament
1.000.000 €, el capítol disminueix. L’equip de govern afirma que es continuaran adoptant
mesures d’estalvi per rebaixar el consum elèctric, la qual cosa ve a demostrar que la
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mesura anunciada a través dels mitjans de comunicació posada en marxa per l’equip de
govern, de fer tancar els llums de manera intermitent als carrers d’Inca, ha estat un fracàs
perquè només s’ha pogut realitzar a tres carrers. Demana on són les mesures d’estalvi
energètic adoptades per l’equip de govern per al 2012.
El Sr. Rodríguez afirma que és en aquest capítol en què creu descobrir la vena artística
del regidor d’Hisenda quan diu que es mantén la despesa a àrees tan necessitades com
neteja i manteniment de carrers; li sembla que deu ser un acudit, ja que Inca està molt
necessitada d’una bona neteja i manteniment de vies públiques. Demana a l’equip de
govern si no recorden que varen ser ells els qui varen privatitzar la neteja dels carrers per
un import de 950.000 € durant 10 anys, uns doblers que paguen els ciutadans d’Inca, i no
veuen cap diferència si es compara la neteja dels carrers quan la feia la Brigada Municipal
i ara que la fa una empresa privada. Considera que l’assumpte només ha servit per moure
950.000 € d’un costat a un altre i per col·locar un amic del batle com a cap de l’empresa.
Fa referència també al manteniment de la despesa en l’Àrea de Serveis Socials. Els
suggereix que s’estalviïn l’apartat de Serveis Socials referit a obres de teatre, perquè
tornar a gastar 6.000 € en una obra que no veu gairebé ningú no surt a compte i val més
que els dediquin a una altra cosa.
Pel que fa al capítol tercer, creu que ja n’han parlat prou, són més de 3.000.000 € per
pagar a bancs els aquelarres urbanístics duits a terme pel Partit Popular en les darreres
legislatures. Ara toca pagar els seus excessos o, com diu el Partit Popular per Palma, les
festes del Sr. Rotger i la Sra. Salom quan va ser regidora d’Hisenda d’Inca, i que tant de
mal varen causar a la hisenda pública inquera. Renegociaren préstecs per pagar només
interessos i prorrogar la mota, i ara ha sortit tot, com l’obra del Mercat Cobert, que no
havia de costar res als inquers, segons repetia el Sr. Rotger una i mil vegades; però, la
realitat ha estat caparruda i la veritat ha arribat a surar. Ara resulta que el Mercat duu un
sobrecost com a mínim d’un 50% sobre el seu preu inicial, de 6.000.000 inicials ja se
sobrepassen els 9. Ara aquesta diferència s’haurà de pagar de la butxaca dels inquers. El
Sr. Rodríguez també fa referència al sobrecost de la piscina coberta, l’escoleta Toninaina,
Museu del Calçat o la plaça de Mallorca, unes obres que havien sortit amb un preu inicial
total de 14.700.000 € i que al final en costaren més de 20.000.000. La diferència de
6.000.000 és allò que han de pagar avui els inquers per no haver fet bé les coses, i
aquests doblers es podrien destinar a una altra cosa i no a pagar els bancs.
Pel que fa a la partida número 4, que és d’on s’alimenten els organismes públics d’Inca,
com IMAF, escoleta, Escola de Música i Residència Miquel Mir, el grup municipal del
PSM-IV manifesta que els fa una “certa gràcia” quan diuen que mantenen els doblers
destinats a temes socials. El Sr. Rodríguez creu que no fa falta explicar a l’equip de
govern que les ajudes de l’IMAF als esportistes i als clubs d’Inca, organitzant cursets per
als infants,; a l’Escoleta o l’Escola de Música i a la Residència Miquel Mir, també són
diners destinats a temes socials, i no obstant això l’equip de govern està disposat a apujar
preus a l’escoleta o a l’Escola de Música, per no parlar del que han duit a terme a la
Residència Miquel Mir o la rebaixa en un 30% en les ajudes als esportistes inquers.
Demana què es podria fer amb totes aquestes àrees si la pèssima gestió de l’equip de
govern no els hagués abocat a pagar amb els crèdits i no els obligàs ara a tornar més de
3.000.000 € d’interessos.
El Sr. Rodríguez afirma que no hi ha dèficit en la gestió d’aquests serveis, tal com diu
l’equip de govern, sinó que hi ha un cost, com un cost té la Policia Local; és despesa
pública. Quan la Residència Miquel Mir té una despesa no és un dèficit, sinó una despesa,
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és el cost del servei, afirma contundent el Sr. Rodríguez.
El Sr. Rodríguez tornar a fer menció de la subvenció de 40.000 € i demana al regidor
d’Hisenda com pensa resoldre aquest greuge.
Pel que fa al capítol d’inversions, destaca que l’any 2012 serà un any en què no s’iniciaran
noves inversions, sinó que es dedicarà la partida prevista per a inversions a necessitats
urgents que puguin sorgir durant l’exercici. El Sr. Rodríguez diu a l’equip de govern que és
millor no fer res a nivell de carrer, que no toquin res, malgrat la necessitat de reforma
d’algunes zones d’Inca, però cal tenir molt present que hi ha una forta crisi econòmica,
una profunda crisi al comerç d’Inca, i començar ara amb obres de carrer implicaria fer molt
de mal econòmic a la petita empresa.
El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds està desencantat envers les intencions de la
majoria i lamenta veure com es rendeixen en temes tan prioritaris per a Inca com la
Ronda Nord, el Teatre Principal i la rehabilitació del Col·legit Públic de Llevant. Tal com ha
expressat, considera que no s’han de realitzar obres a nivell de carrer perquè molesten
molt els ciutadans i el petit comerç, però aquestes no pertocarien el sistema. El Sr.
Rodríguez demana al Sr. Batle si ja no recorda el seu discurs d’investidura, demana què
s’ha fet del Pla de Rehabilitació de Teatres Nacionals, respecte al qual aprovaren al Ple
per unanimitat d’anar a Madrid a tocar la porta que fes falta per reclamar el finançament i
la rehabilitació del Teatre Principal d’Inca. Demana si ara que governa el Partit Popular no
hi han d’anar, si ara ja no han d’anar a parlar amb el ministre corresponent per por que es
molesti. El Sr. Rodríguez s’ofereix a acompanyar el Sr. Batle a veure el ministre si cal. Ara
governa el Partit Popular a Madrid i, per tant, ho tenen tot a favor per aconseguir-ho i la
crisi només és una excusa. El Sr. Rodríguez anima el Sr. Torres que no s’acovardeixi i que
pensi que, si es presenta a les eleccions, de tot allò que va prometre i no complirà, només
ell en serà el responsable.
Pel que fa als ingressos, comenta que l’equip de govern congela impostos, però posa en
marxa una tasca d’inspecció privada quant al tema de les obres, que segons l’equip de
govern reportarà uns beneficis. Des del PSM-IV demanen per què aquesta tasca no es va
realitzar durant els anys del boom constructor i ara que les grans empreses han
desaparegut d’Inca els tornen a posar en marxa, ja que al cap i a la fi qui continuarà
pagant serà l’usuari de peu. Sobretot allò que no entenen es com no es porta directament
aquest servei des de l’àrea d’Urbanisme o d’Hisenda, si en aquestes àrees, com s’ha
afirmat per part de l’equip de govern, han baixat el ritme de feina. Això fa pensar al Sr.
Rodríguez que la paraula màgica és privatitzar, quan no hi ha doblers per realitzar grans
obres, i privatitzen per crear moviment de doblers –privatitzen el servei de neteja: 950.000
€ avall; privatitzen el servei d’aigua: 700.000 € amunt; privatitzen el servei d’inspecció:
400.000 € amunt. Considera que per part de l’equip de govern la qüestió és remenar i
remenar, i fer creure que quadren els comptes.
El Sr. Rodríguez exposa que ara l’equip de govern durà a terme una altra pujada: la del
servei d’aigua; l’apujaran abans que l’agafi l’empresa privada i, com que diuen que fa 16
anys que no han apujat l’aigua, poden començar a tremolar. Pensa que, si fa 16 anys que
no l’han apujat, ho feren malament abans i ho fan malament ara, perquè amb aquest
compte l’equip de govern farà el mateix que feren a la Residència, apujar-ho tot de cop, i
el qui pagarà serà el ciutadà. Creu que allò que pretén l’equip de govern és augmentar el
preu de l’aigua i així l’empresa que entri l’any que ve ja es trobarà la feina bruta feta. Es
preveuen cobrar 925.000 € d’aigua, 750.000 € del clavegueram i 3.200.000 € per recollida
de fems, i ho pagarà el ciutadà.
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Per altra banda, sorprèn al grup municipal del PSM-Iniciativa Verds que en una època de
crisi constructora com l’actual el grup municipal del Partit Popular sigui molt optimista i
prevegi un increment de 30.000 € en taxes d’obra, com si els inquers amb la crisi
haguessin de construir més al 2012 que al 2011. En canvi, per ocupació de via pública
preveuen cobrar el mateix que l’any passat, però no es preveuen ingressos per la nova
taxa als caixers automàtics dels bancs proposada pel seu grup i aprovada per majoria fa
poc temps.
Pel que fa al finançament extern, ha disminuït la participació en els tributs de l’Estat. El Sr.
Rodríguez cada cop té més clar que Espanya és un mal negoci per als inquers i vol
aprofitar l’ocasió per reclamar al Sr. Batle que, ja que el seu partit governarà els propers 4
anys, facin la reforma necessària per millorar el finançament municipal i evitar que torni a
ocórrer un fet tan lamentable com el que ara els obliga a tornar 400.000 €, perquè l’Estat
va fer malament els comptes. La previsió que fan en aquesta mateixa partida d’un ingrés
de 437.000 € corresponent a la participació en el fons de compensació municipal de la
CAIB de l’any 2012 i en el 25% del fons de compensació municipal de la CAIB de l’any
2011 és, al parer del PSM-IV, somiar amb l’impossible, i enguany encara no n’han cobrat
un cèntim. Per l’escrit que varen poder veure, la Comunitat preveu pagar un 75% d’allò
que els havien promès per a l’any 2011 i, pel que fa al 25% restant, ell creu que ja se’n
poden oblidar, però l’equip de govern té previst, sense saber quina serà exactament la
quantitat, que l’ingressin per a l’any 2012. Recorda que el Sr. Aguilar havia justificat que
no presentaven els pressuposts per al 2012 al Ple passat perquè encara no sabia quina
seria l’aportació de la Comunitat i no entén que, no obstant això, aquest mes encara que
continuï sense tenir-ho clar, si els presenta.
L’equip de govern afirma que no preveu cap endeutament per finançar despeses que es
duran a terme durant 2012. El Sr. Rodríguez els encomana que escriguin una carta als
Reis Mags, perquè el Sr. Rotger també ho preveia fa 2 anys i a la fi va haver de demanar
un préstec bancari de 3.000.000 € per poder pagar proveïdors.
Per acabar, el Sr. Rodríguez fa dos apunts sobre educació, cultura i joventut:
- En Educació: disminueixen la partida en manteniment, tenint en compte les mancances
estructurals que té l’escola de Llevant, abaixen de 35.000 a 28.000 €; o els problemes de
l’escola Miquel Duran, o el CP Ponent, que d’ençà que han fet el pati nou té humitats. En
canvi, mantenen la mateixa despesa d’energia elèctrica i combustible. Demana si no
pensen aplicar cap tipus d’acció per implantar mesures d’eficiència energètica. Les
despeses diverses, activitats escolars, passen de 34.000 a 13.000 €, un 60% menys.
Desapareixen els cursos d’adults. Els cursos de normalització que passen d’11.000 a
6.000 €, suposa que per tenir content el Sr. Bauzà. Una partida tan important com ara la
neteja dels centres passa de 70.000 a 50.000 €.
- En Cultura: la partida de la Biblioteca s’abaixa 25%. La partida que baixa més
percentualment és la d’edicions de llibres, baixa un 60%, suposa que és perquè no estan
en any electoral i no han d’editar a corre-cuita algun llibre abans d’eleccions. Activitats
culturals passa de 100.000 a 80.000 €. Sa Quartera, de 10.000 a 8.000 €. Transferències
corrents, subvencions a entitats culturals, minva de 110.000 a 74.000 €, i creu que amb
aquests 74.000 € no serà suficient ni per pagar tot allò que deuen. La banda Unió Musical
Inquera, l’Obra Cultural Balear, l’Harpa, etc., amb les dificultats que han tengut fins ara per
cobrar les subvencions que els deu l’Ajuntament, amb aquests números, considera que no
els bastarà per pagar el que els deuen de 2011.
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- En Joventut: 100.000 € desapareixen de festes, passen a fires i festes. Les activitats
d’informació juvenil, Infojove, passen de 41.000 a 29.000 €. Transferències corrents passa
de 15.000 a 10.000 €.
- En el tema de la Ràdio Municipal, desapareix la partida de 130.000 €. El Sr. Aguilar deia
que no són temps per a ràdios. El Sr. Rodríguez està d’acord que no són moments per
donar la subvenció com es donava fins ara, però aquesta subvenció no era “per a ràdios”,
sinó perquè el batle hi pogués anar a fer discursets a la televisió, pogués fer algun
programa i perquè venguessin a gravar el Ple, que després es retransmetia a trossos. Per
aquest motiu, 130.000 € creu que era una disbauxa, però, si fan falta doblers per posar en
marxa una ràdio municipal i treure o compartir la gestió amb les entitats culturals i socials
d’Inca, el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds hi estaria d’acord.
El Sr. Batle s’incorpora a la sessió plenària.
El Sr. Rodríguez acaba la seva intervenció avançant que aquests pressuposts no tendran
amb el seu vistiplau, sobretot perquè en cap moment l’equip de govern ha intentat cercar
consens amb els partits de l’oposició ni amb la ciutadania en un tema tan important com
és com s’han de gastar els doblers dels ciutadans d’Inca, en una època tan difícil com és
l’actual.
Intervé el Sr. Aguilar, qui diu que primer de tot han de fer un esmena a la partida de l’IMAF,
a la partida de 40.000 € per a piscines. Retiren el concepte de subvenció, lleven la
nominativa, la deixaran per a un posterior estudi; quan s’estudiïn els informes tècnics que
ha presentat l’empresa privada, tant de viabilitat econòmica com viabilitat energètica,
seran revisats pels tècnics municipals, després es tornaran a dur a Ple, i es discutirà la
seva concessió.
El Sr. Aguilar passa a contestar les intervencions dels portaveus dels grups de l’oposició:
-

Quant que tenen un baix índex d’endeutament, reconeix que estan en el límit legal,
però, si es compara amb els municipis dels voltants, podran comprovar com la majoria
l’han superat de bon tros.

-

Quant a l’atur, respon que estan en el màxim, però que si es comparen amb altres
municipis..., podran veure com la situació no és tan complicada, tenen una alta taxa
d’atur. Ara bé, la competència en matèria de normativa laboral no és de l’Ajuntament,
sinó del Govern estatal; l’Ajuntament fa allò que pot dins la matèria laboral: donar suport
a les polítiques d’ocupació i formació.

-

Quant a la falta de previsió i que s’han gastat tot allò que el Govern central els ha
enviat, el Sr. Aguilar demana quina administració és que no s’ha gastat tot allò que li han
enviat aquests anys enrere.

El Sr. Ramis li contesta que l’Ajuntament de Lloseta.
El Sr. Aguilar li respon que després li parlarà de l’Ajuntament de Lloseta.
- Quant a la responsabilitat de gestió i que l’equip de govern se n’evadeix, que no ha estat
aquí i ara han arribat, i s’han trobat amb aquesta situació, respon que no és així; ells han
estat governant aquests darrers 16 anys i en tenen la responsabilitat; en unes coses ho
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hauran fet bé i en d’altres s’hauran equivocat.
Per comparar la situació de l’Ajuntament d'Inca amb altres ajuntaments, explica que és
tan senzill com llegir la premsa. Hi ha gent que no cobra la nòmina, i a l’Ajuntament d'Inca
ahir es va pagar la paga extra, no hi ha problemes. Estan pagant els proveïdors i també
els bancs. Conclou que compleixen els seus compromisos.
- Quant que és un pressupost antisocial, respon que la partida de despeses en formació i
ocupació s’apuja un 6.8, quan la competència no és municipal, estan gastant aquests
doblers que no pertocaria gastar perquè tocaria fer-ho a la Comunitat Autònoma o al
Govern central; en canvi, l’Ajuntament d'Inca fa una política activa de formació i ocupació
perquè la gent trobi feina.
El Sr. Aguilar reconeix que tenen molt d’endeutament, però també moltes inversions. En
16 anys, Inca ha canviat, i podrà agradar o no, però la inversió està a la vista: Inca s’ha
convertit en un centre comercial obert.
El Sr. Ramis no està d’acord amb el Sr. Aguilar.
- Quant a la pujada de taxes, que han apujat una generalització d’aquestes, el Sr. Aguilar
contesta que allò que fan és repercutir part del cost del servei al ciutadà usuari, i per tant
la resta dels ciutadans no tenen per què pagar amb imposts l’ús que facin altres ciutadans
dels dits serveis.
- Quant al servei d’inspecció tributària, explica que és diferent al d’inspecció d’urbanisme,
que se seguirà fent per part d’aquest departament; però, es crearà el servei d’inspecció
tributària, que inspeccionarà tots els imposts. El Sr. Aguilar vol deixar clar que és diferent
el servei d’inspecció al de gestió, allò que es farà és inspeccionar, revisarà temes de
gestió.
- Quant que han rebut 7.000.000 € anuals i que els han gastat, el Sr. Aguilar afirma que
allò que estranyaria seria que no ho haguessin rebut, i quant que s’ho han gastat, demana
si ho haurien d’haver estalviat. Demana si hi ha alguna administració que no s’ho hagi
gastat. Respecte que l’Ajuntament de Lloseta és una d’aquestes administracions que no
s’ho ha gastat, com li ha respost el Sr. Ramis, el Sr. Aguilar diu que és el municipi amb
menys pressió fiscal; és una dada que aporta la Sindicatura de Comptes.
- El Sr. Aguilar diu que està d’acord amb el Sr. García en el sentit que amb les mesures de
control de pressupost que aplicaran aconseguiran estalviar. El Sr. Aguilar considera que el
Sr. García ho ha estat demanant molt de temps i que ara es complirà; ell està convençut
que aquestes mesures funcionaran, junt amb la posada en marxa de la central de
compres.
- Quant a la despesa que s’ha fet en informació, en publicitat, Facebook, l’ampliació, etc.,
el Sr. Aguilar explica que allò que han fet és augmentar l’Àrea d’Informàtica per donar
informació al ciutadà i estalviar-se així el cost que suposa haver-lo de donar a una
empresa externa. Conclou que allò que fan és estalviar.
- Quant a les 17 places de què s’ha parlat, afirma que s’han cobert mitjançant un concursoposició, en el qual es podria presentar tothom.
- Quant a la prudència en els ingressos, explica que els que s’han previst tant per la
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inspecció de tributs com per la concessió de l’aigua són una previsió política que ha
realitzat l’equip de govern en funció d’allò que hi ha a altres municipis de les Illes Balears.
Comenta que hauran d’estar vigilant el seu compliment perquè, en cas contrari, haurà
d’actuar i retallar.
- Quant a les concessions, està d’acord que no hi estiguin conformes perquè no han donat
el resultat que haurien d’haver donat, però afirma que hi ha el compromís que a partir
d’ara estaran vigilants i que cercaran la manera perquè es compleixin les previsions i que
els ingressos es facin dins el termini.
- Quant al tema de piscina, reitera que l’han canviat de nominativa a la de bases i explica
que ara estan pendents que els tècnics municipals elaborin un informe en base als
informes presentats per l’empresa concessionària, un de financer i un de consum
energètic, en el qual es digui que hi ha dèficit en la concessió. S’estudiarà, es durà al Ple i
es debatrà.
- Quant a la pujada de tarifes, comenta que pot ser que sigui culpa de l’equip de govern
que no ho ha fet en 16 anys, però ara no queda més remei que fer-la perquè el servei és
deficitari.
El Sr. Ramis opina que es deu a una mala gestió.
El Sr. Aguilar fa referència a l’Ajuntament de Lloseta i informa fent una comparança entre
l’Ajuntament d'Inca i el de Lloseta:
· A Inca, fins a 45 metres cúbics, el preu del metre cúbic és 0,30 €.
· A Lloseta, que està privatitzat, fins a 26 metres cúbics, el preu és de 0,49 €; i de 26 a 40
metres cúbics, el preu passa a 0,80 €.
El Sr. Aguilar demana al Sr. Ramis si veu la diferència de tarifes.
El Sr. Ramis contesta que no és deficitària.
El Sr. Aguilar manifesta que, essent així, han d’apujar les tarifes, mentre que el Sr. Ramis
li està reclamant que no les apugi.
El Sr. Ramis comenta que està privatitzat i que precisament per aquest motiu és més car.
El Sr. Aguilar diu que a Lloseta hi ha govern socialista. Informa que les tarifes es varen
actualitzar l’any 2004 i que en el passat Ple les varen apujar un 22%.
- Quant que no han abaixat els ingressos dels pressuposts, afirma que els han hagut de
mantenir i per dur-ho a terme ho han fet amb la concessió de l’aigua i amb l’oficina
d’inspecció tributària que posaran en marxa. No els han pogut abaixar perquè, si els
abaixaven, s’haurien de plantejar quines partides poden retallar, quins serveis tanquen,
quants funcionaris acomiaden.
El Sr. Ramis demana per què s’haurien de plantejar totes aquestes qüestions.
El Sr. Aguilar contesta que és perquè no hi ha doblers.
El Sr. Ramis demana per què no n’hi ha.
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El Sr. Aguilar respon que el motiu és perquè no hi ha ingressos.
El Sr. Ramis manifesta sorpresa davant la resposta del Sr. Aguilar.
El Sr. Aguilar li diu que observi les partides d’ingressos i despeses. Li demana que li digui
d’on han de retallar de la partida de despeses.
El Sr. Aguilar segueix amb la seva intervenció i diu que és cert que el deute bancari s’ha
incrementat, però que està dins els paràmetres legals i que en comparació amb molts de
municipis és el més baixa de tota l’illa.
- Quant a l’amortització de places, diu que sí és cert que han amortitzat moltes places i
que una d’elles és la del director del Museu; quan tenguin una subvenció per part de la
Conselleria la reposaran, però ara mateix l’Ajuntament d'Inca no pot mantenir aquesta
plaça.
- Quant a la factura elèctrica, explica que estan fent esforços per abaixar-la. Informa que
els tècnics municipals han estat revisant factura per factura per revisar la despesa
energètica i que de cara a l’any que ve adoptaran noves mesures.
- Quant a les obres, el Sr. Aguilar afirma que coincideixen que aquest any no és per fer
obres ni reformes. No hi ha doblers per fer-ho, només una petita partida per realitzar
reparacions viàries.
- Respecte a la Ronda Nord, comunica que en els pressuposts del Consell Insular ja hi ha
la partida per començar l’obra.
- Per acabar la seva intervenció, el Sr. Aguilar respon al tema al Teatre Principal, explica
que s’han comprat els immobles annexos i que s’han pagat. Expressa que seguiran
lluitant per aconseguir el finançament i perquè el Teatre sigui una realitat; aniran a Madrid,
a Brussel·les i allà on faci falta; per ells no quedarà.
Intervé el Sr. Ramis. Vol fer un reconeixement: el Partit Popular té una majoria absoluta i
per això té la legitimitat d’aprovar aquests pressuposts en minoria, però creu que hauria
de fer un exercici d’humilitat i reconèixer que el Partit Popular inquer va treure un 20%
menys de votants; aquest fet significa que un 20% dels inquers va castigar el Partit
Popular, la qual cosa creu que s’ha de tenir en compte quant a rectificar i a diverses
actituds. Per això, el Sr. Ramis els recorda aquesta reclamació de consens, diu que no
han de tenir de por d’aquest, i no entén per què en tenen; si es que volen ocultar per no
consensuar o almanco intentar consensuar uns pressuposts amb els altres partits. El Sr.
Ramis opina que quan s’arriba a una situació tan dramàtica com es viu a Inca amb 3.600
aturats es necessita del compromís de tots els partits. Lamenta que l’equip de govern
s’empari en la majoria absoluta sense comptar amb ningú.
El Sr. Ramis reconeix que l’equip de govern ha preparat molt la defensa d’aquest tema i
que ha presentat molts d’arguments per justificar la seva gestió. Aquests són els més
propers: allò que fa el Govern central, allò que fa el Govern autonòmic fa set mesos, allò
que fan a altres ajuntaments. Però, allò que s’ha de fer a Inca no ho han estudiat.
Comenta que l’equip de govern ha elaborat uns pressuposts tècnics, però uns
pressuposts tècnics són uns pressuposts socials. L’equip de govern es troba ara amb un
endeutament que ells mateixos varen generar, i encara que no ho acceptin, en són els
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únics responsables, malgrat que s’emparin en la majoria absoluta; aquest endeutament
arriba al seu màxim possible.
El Sr. Ramis fa referència a la revista Magazine del futur d’Inca, publicada per populars
inquers, i que és com un pronòstic d’allò que és el futur segons l’equip de govern. En
aquesta revista figura “un alcalde para las personas”. Suposa que aquest “alcalde para las
personas” també du uns pressuposts per a les persones i no uns per eixugar un deute
que, com ja ha dit, ha generat l’equip de govern.
Mirant els pressuposts, veuen que evidentment davallen un 1.8, pràcticament són els
mateixos, gairebé no tenen inversions i bàsicament són les despeses corrents. Afirma que
no tenen inversions perquè a altres legislatures ja varen demanar doblers per fer-ne i
l’equip de govern va decidir no pagar-los; va agafar doblers de les properes legislatures, i
ara que segueixen governant tenen el resultat de la seva gestió: per una banda,
l’endeutament, i per l’altra, que no varen amortitzar el deute i ara els toca pagar allò que
no varen voler pagar abans i que es varen gastar. És per aquest motiu que no hi ha
doblers, perquè els ingressos s’han incrementat durant aquests anys; és un increment
generalitzat i ara augmenten allò únic que només poden augmentar, els preus públics. En
deute, el Sr. Ramis diu que l’equip de govern incrementa el 35%; ara estan destinant els
doblers que no destinaven abans a pagar el deute i en aquest parenòstic recorda que deia
“los impuestos en la nevera”; ara bé, la realitat és que estan gravant més els preus públics
i carregant més als ciutadans, que hi hauran de contribuir més, encara que ells diguin que
és l’Ajuntament qui paga menys.
Una altra de les situacions, un dels fets programàtics del programa del grup municipal del
Partit Popular recorda que era que millorarien la seguretat, però en canvi enguany la
redueixen un 2%. També deien que millorarien altres serveis com el de medi ambient,
“porque queremos una ciudad más verde” i “haremos una ciudad más guapa y más viva”.
El Sr. Ramis demana com ho faran amb un 86% menys en medi ambient i un 33% menys
en jardins. El Sr. Ramis comenta que per ventura és possible, però, si ara ho és, es
demana què feien abans quan es gastaven un 86% més; demana si és que malbarataven
els doblers. Opina que o els enganen ara o els enganaven abans.
Quant a la promesa de l’equip de govern de fer uns pressuposts socials, enfocats a la
tercera edat, “más atención a los enfermos d’alzheimer, fibromialgia”, el Sr. Ramis diu que
també serà una tasca difícil amb una reducció d’acció social en dos anys d’un 10% i una
reducció d’un 28% en tercera edat. El Sr. Ramis vol recordar que el pressupost
pràcticament no davalla, és el mateix, però ara l’equip de govern ha de destinar els
doblers a pagar aquest deute. Comenta que és un pressupost amb superàvit, però és per
pagar allò que l’equip de govern es va gastar de demés l’any passat, aquests 600.000 €.
El Sr. Ramis exposa que l’equip de govern manifesta el suport al foment i ocupació, però
recorda que fa dos mesos que no hi ha orientador laboral a l’Ajuntament. Demana si
aquesta situació també és culpa del grup socialista.
La reducció d’inversions en ensenyament és d’un 14%, i en cultura un 15%; creu que són
temes preocupants, però sobretot el Sr. Ramis es vol referir al polígon industrial, perquè
en aquell parenòstic es diu que es crearan 2.000 llocs de feina gràcies a ell, però no hi ha
cap partida destinada a això. Demana d’on sortiran els 2.000 llocs de feina. Redueixen un
83% les aportacions a indústria. També es diu que el turisme serà un font de riquesa, però
al pressupost es diu que s’abaixarà un 97% en turisme. Demana on inverteix l’equip de
govern per ajudar els comerciants, els autònoms, els pagesos, les indústries. Cultura,
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Joventut, Agricultura també sofreixen reduccions. El Sr. Ramis opina que aquest
pressupost està molt allunyat d’allò que necessiten els ciutadans d’Inca. Considera que
són uns pressuposts tècnics, però no socials, que intenten reduir el deute, però no fan res
per aconseguir que les empreses inqueres es matenguin, que es creïn nous llocs de feina.
Les mesures econòmiques, socials i suport és allò que vol l’equip de govern, i el que
demana el grup socialista és suport per a les indústries, comerciants, pagesos i autònoms,
que són els que poden crear feina, i encara que l’equip de govern ho hagi dit, només ha
quedat en paraules perquè no queda reflectit en els pressuposts, uns pressuposts irreals
perquè no han computat allò que s’ha gastat de demés, no hi han inclòs les factures
extrajudicials. El Sr. Ramis està segur que més endavant les partides s’hauran de reduir
encara més i que serà molt difícil saber d’on s’ha de reduir. El Sr. Ramis afirma que l’equip
de govern és conscient que no complirà els presents pressuposts, i no vol dir que siguin
els pitjors, ja que n’hi ha hagut molts de dolents, i que a causa d’això ara es troben en
aquesta situació.
Intervé el Sr. García. Explica que estan tocant amb les mans les crítiques que han estat
fet, com la de la piscina –ells ja advertien que no hi estaven d’acord–, en canvi la primera
intervenció de l’equip de govern ha estat la de callar i la segona, la de reconèixer que no
està bé i que els pressuposts s’han de corregir. El grup dels Independents d'Inca no es
felicita perquè s’hagin de corregir, però sí que les coses es facin ben fetes. Els preocupa
que respecte al tema dels ingressos de l’aigua potable es digui que és un criteri polític; no
sabien que un criteri polític es pogués plasmar amb ingressos, quantitat sense més
argument ni sustentació de cap tipus d’informe. Imagina que és una nova forma de fer els
pressuposts i entén que d’aquesta manera s’hagin fet els desquadraments que s’han
esdevingut anualment. El Sr. García afirma que els serien indiferent els criteris polítics,
però demana d’on surten els 700.000 €, quina ciència infusa tenen per dir que seran
700.000 €, com han arribat a aquesta conclusió; és la seva preocupació. Ells tenen un
criteri que han exposat sempre: l’equip de govern vol privatitzar l’aigua per un període de
20 anys –ho sap perquè ho ha llegit a algun lloc, no perquè els n’hagin informat ells,
aclareix. Fa la reflexió que tenen la majoria absoluta per 4 anys i, encara que potser la
puguin tenir per més temps, també s’ha de tenir en compte que l’oposició té la legítima
aspiració de poder governar també en majoria absoluta i té dret a saber com l’equip de
govern ha arribat a la conclusió de cobrar 700.000 €, que aquesta concessió serà rendible
per l’Ajuntament i que no serà deficitària, i que hagin de revisar els preus. Demana una
explicació de què faran perquè l’empresa tengui beneficis i què no han fet perquè els
tengui l’Ajuntament. El Sr. García no té confiança en els concessions, tenint en compte les
que ha duit a terme fins ara l’Ajuntament.
El Sr. García entén que és una nova legislatura i que vulguin intentar començar de zero,
però no expliquen quina és la situació de l’Ajuntament d'Inca; ells han demanat de manera
reiterada què queda pagar d’extres d’obres que no s’han liquidat encara, i no ho saben.
També hi ha una sentència referent a l’obra de la plaça de Mallorca que diu que hi ha
deficiències per un valor de 600.000 €, que hi ha moltes possibilitats que els pagui
l’Ajuntament d'Inca.
El Sr. García creu que l’equip de govern vol que els grups de l’oposició votin a favor dels
pressuposts; ara bé, si no hi voten, els és indiferent; el que volen és no donar informació.
El Sr. García els insta que parteixin de zero, que expliquin quina és la vertadera situació
de l’Ajuntament d'Inca, i així podran compartir allò que l’equip de govern vol fer. El Sr.
García lamenta que no ho vulguin aclarir. Considera que amaga allò que han fet els
darrers anys i que no volen que sigui de coneixement públic.
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El Sr. García recorda que la postura del grup municipal dels Independents d'Inca sempre
ha estat la de mantenir que no els fa por privatitzar, però els molesta privatitzar els
beneficis i socialitzar les pèrdues. Per tal motiu vol que l’equip de govern expliqui per què
l’Ajuntament no equilibra el subministrament de les aigües, no és rendible, i en canvi una
empresa es permetrà el luxe de treure beneficis i, a més, pagar a l’Ajuntament 700.000 €.
Demana una explicació i que aquesta no sigui que es tracta d’un criteri polític, perquè si
tot el que es faci ha de ser seguint criteris polítics no són necessaris els tècnics
municipals.
El Sr. García manifesta que no poden votar a favor d’uns pressuposts que no responen a
la realitat, perquè no la donen a conèixer. Al grup municipal dels Independents d'Inca no li
costa dir que formació i ocupació és un tema que ha funcionant, però demana que no
s’apuntin els èxits que no són seus i, igual que l’atur no és culpa exclusivament de
l’Ajuntament, tampoc és gràcies a aquest quan hi ha plena ocupació, i dóna la culpa als
altres quan no passa així.
El Sr. García afirma que potser el grup municipal dels Independents d'Inca sigui
excessivament municipalista, però, quan a un servei d’inspecció tributària per part de
l’Ajuntament, una plaça de zelador rendes que existia la pot dur l’Ajuntament. No entén
per què han d’inventar privatitzacions. Demana que optimitzin recursos municipals, fins i
tot el de personal, perquè creu que la majoria d’ells, a excepció d’algun cas, són persones
perfetament capacitades. Aquesta és la tasca de gestió de l’equip de govern, i no s’ha de
cercar defora el que ja hi ha dins l’Ajuntament. No entén que l’equip de govern retalli
salaris, suprimeixi hores extres, però després tengui doblers per contractar defora, encara
que el de fora se’n dugui un percentatge d’allò que ha recaptat; diu que no hi té res a
veure i que, si s’ho han d’endur, que s’ho endugui qui faci la feina a l’Ajuntament; demana
per què han de fer una concessió externa. El Sr. García comenta que hi ha aspectes de
gestió que no els quadren i que són fàcils i senzills.
El Sr. García es refereix a les 17 places que es varen cobrir abans de les eleccions i
respecte a les quals el Sr. Aguilar li ha explicat que s’havien fet uns concursos-oposicions.
El Sr. García hi està d’acord perquè varen ser cobertes per persones preparades, però, si
l’equip de govern considerava que en l’àmbit de personal l’Ajuntament d'Inca estava més
que saturat, hauria d’haver mantingut una postura en la qual tenguin una elasticitat per
poder decidir a un moment determinat, o si no que decideixin posar a fer feina dins
l’Ajuntament tots aquells que han vengut a demanar-los-en; això no seria possible, i
governar a vegades també significa haver de dir que no. El Sr. García entén que costi
haver-ho de fer i acompanya el Sr. Batle davant aquesta situació. No pot ser tot, però creu
que poden ser més coses de les que fa l’equip de govern, o bé almanco no entrar en
contradiccions.
El Sr. García acaba la seva intervenció demanant que a partir d’avui, que s’ha confirmat
que no hi ha la televisió, i que fins ara era l’argument bàsic i real perquè el Ple es fes el
matí, es facin l’horabaixa com es feia abans, i així la gent podria assistir a les hores que
no són horari de feina, ja que no tenen la possibilitat de veure els plenaris per la televisió.
El Sr. Batle s’absenta de la sala i passa a presidir la sessió el Sr. Jerez.
Intervé el Sr. Rodríguez. Està convençut que, si tant el grup municipal dels Independents
d'Inca com el seu grup no haguessin tret el tema de l’empresa que explota la piscina
municipal, la qüestió no s’hauria parlat i s’hauria duit endavant. El Sr. Rodríguez demana
què passarà ara amb els 40.000 €, si queden com una partida dins l’IMAF o al contrari
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surten de l’IMFAF, o si dediquen a donar subvencions als esportistes inquers, a posar més
monitors pels clubs d’esplai, etc.
Vist que no hi és, deixa la pregunta en l’aire.
El Sr. Jerez diu que li pot contestar. Explica que no van com a nominatius i que sí queden
dins la partida dels pressuposts de l’IMAF.
El Sr. Rodríguez demana per què i per a què.
El Sr. Jerez respon que queden pendents que es facin els corresponents estudis i
informes dels tècnics.
El Sr. Aguilar explica que hi ha uns informes tècnics que ha presentat l’empresa i que ara
els revisen els tècnics. No hi ha hagut temps perquè estiguessin preparats per avui. De
moment es deixarà pendent.
El Sr. Rodríguez demana si és que les empreses privades que han de rebre les
subvencions són les que fan els informes tècnics per veure si l’Ajuntament els ho donarà.
El Sr. Aguilar li respon que no. Resulta que l’empresa privada ha presentat dos informes,
un de solvència econòmica i un altre d’energètic, i ara els tècnics municipals els han de
revisar i emetre el seu informe, després serà quan s’actuarà. Com que ara s’ha retirat de
nominativa, s’haurà de tornar a dur al Ple i tornar a discutir, però aquests 40.000.000 €
quedaran a l’IMAF en bases, no nominatives.
El Sr. Rodríguez agraeix al Sr. Aguilar la seva explicació, però lamenta el gest despectiu
del Sr. Jerez davant la demanda del Sr. Rodríguez d’una explicació més profunda, que ha
donat entendre que no se li donàs l’explicació; no ho entén.
El Sr. Jerez li demana disculpes si ell ho ha entès com un acte despectiu. Afirma que ell li
intentava explicar i que el Sr. Rodríguez no li deixava que ho fes.
El Sr. Rodríguez reitera el seu agraïment cap al Sr. Aguilar.
El Sr. Rodríguez fa referència al deute; l’equip de govern ha dit que queden les inversions,
“en 16 anys han canviat la ciutat”. Hi està d’acord; diu que ara ho deuen en extres;
7.000.000 € en obres. Unes obres que havien de costar 14.000.000 € superen els
20.000.000, i això sense parlar dels extrajudicials.
Quant a la comparança feta amb l’any 2006, recorda que les entrades eren impostos
directes: al 2006, 6.100.000 €; al 2012, 10.600.000 €. Demana que no diguin que no hi ha
ingressos, el problema és que tot es perd de les bardisses, i que reconeguin que si deuen
tant és pels desastres urbanístics del passat i la pèssima gestió econòmica d’alguna
regidora d’Hisenda. Demana que no donin la culpa al Govern central, que sí en té moltes,
però no totes.
El Sr. Rodríguez afirma que, després de mesos de demanar quines són les entrades reals
del Mercat Cobert, aquests famosos 6.000.000 € que no havien de costar res a Inca i que
ara són ja 9 i escaig –i encara no saben certa quina serà la diferència–, a hores d’ara
encara no han contestat. Recorda que una de les primeres coses que li va dir al Sr. Jerez
en aquesta legislatura com a regidor d’Urbanisme va ser: “Esper que no passi com amb el
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Sr. Seguí”, i lamenta que vagin pel mateix camí.
El Sr. Jerez li demana si no té la informació del cost del Mercat Cobert.
El Sr. Rodríguez respon que del cost sí que la té, però que de les entrades no.
El Sr. Jerez afirma que allò que va demanar el Sr. Rodríguez insistentment va ser el cost
del Mercat Cobert.
El Sr. Rodríguez comenta que va demanar les dues coses.
El Sr. Jerez insisteix que només va demanar el cost.
El Sr. Rodríguez li demana que no el faci mentider perquè, a més, ho pot demostrar amb
les actes del Ple.
El Sr. Jerez li diu que, com ja li han dit sempre, els serveis tècnics municipals estan per
contestar les seves preguntes i aportar-li la documentació que necessiti.
El Sr. Rodríguez considera que no és el mateix dir-ho que fer-ho.
El Sr. Rodríguez recull les paraules del Sr. Aguilar que ha reconegut que les concessions
no han donat el resultat que pertoca i que ha afirmat que privatitzen perquè els falten
doblers. Els anima que municipalitzin, que recuperin la neteja municipal, i s’estalviaran
950.000 €. Considera que allò que és cert és que, si privatitzen, és perquè no hi res
important, perquè no hi ha obres i han de moure els doblers en grans quantitats perquè
alguna cosa quedi.
El Sr. Rodríguez coincideix amb el Sr. García quan diu que aquesta majoria privatitza
beneficis i socialitza pèrdues. Una mostra més del que per al grup municipal del PSMIniciativa Verds és prioritzar: preferenciar la despesa on no toca és el fet que fa dos anys
que no gasten res en la festa de la patrona o patró de la Policia de l’Administració local, i
en canvi any rere any financen la patrona de les forces de seguretat que depenen d’una
altra administració; considera que tot són maneres de gastar. L’equip de govern prioritza,
però no com ho farien ells, que pensen que, ja que l’equip de govern es queixa molt que
han de pagar coses d’administracions que no els pertoquen, creu que les altres
administracions han de pagar les seves festes i que l’Ajuntament d'Inca pagui com a
mínim la de la Policia Local d’Inca.
El Sr. Rodríguez es dirigeix al Sr. Aguilar i li diu que a l’equip de govern no li quadren els
números, encara que els toqui la loteria. Vist que aviat serà Nadal, el Sr. Rodríguez li
explica amb una nadala el que són per ell aquests pressuposts: “Fum, fum, fum.”
Intervé el Sr. Aguilar, qui contesta a les intervencions dels grups de l’oposició:
- Quant a la reducció de despeses en Policia, explica que allò que es redueix són
despeses corrents, el nombre de policies segueix essent el mateix. No hi ha
problemes de seguretat ciutadana i, segons el darrer informe del delegat de Govern
fet a la Comissió de Seguretat, Inca és de les ciutats més segures i on ha baixat
l’índex de delinqüència.
-

Quant al programa del Partit Popular, i tot allò que encara no s’ha complert, el Sr.
32

Aguilar diu que és un programa per realitzar en 4 anys, no en un.
- Referent als comentaris que l’equip de govern malbaratava els diners, feien festes,
etc., el Sr. Aguilar es remet als ajuntaments del voltant i demana quina administració
ha estalviat. Diu que totes estan en la mateixa situació i fins i tot en pitjors.
- Quant a les factures extrajudicials, comenta que no són un concepte exclusiu de
l’Ajuntament d'Inca, sinó que n’hi ha en totes les administracions.
- Respecte a la piscina, diu al Sr. García que l’equip de govern reconeix els seus
errors i els corregeixen.
- Quant al criteri polític, afirma que sí és una previsió política. Per això hi ha l’informe
de la interventora, amb el qual ell està d’acord. Han de vigilar que es compleixin els
ingressos, motiu pel qual també està d’acord amb els grups de l’oposició que s’han de
realitzar informes trimestrals i que s’han de revisar dia a dia. No és una inspiració
divina, no està fonamentada per cap tècnic, sinó que és una previsió de l’equip de
govern.
- Quant al tema de l’aigua i el seu procés, explica que ara s’està iniciant i que amb el
procés es veuran totes les passes que s’han de dur a terme i els grups de l’oposició
n’estaran informats.
- El Sr. Aguilar manifesta que la crisi li preocupa molt i molt més haver de pagar les
nòmines cada mes al personal.
-

Quant als 7.000.000 €, diu al Sr. Rodríguez que totes les obres en tenen.

-

El Sr. Rodríguez li demana si totes les obres tenen un 50% en extres.

-

El Sr. Aguilar li diu que totes en tenen perquè se deuen a dificultats tècniques.

- Quant a l’augment de l’impost directe, el Sr. Aguilar diu que està directament
relacionant amb l’augment de la població i de la construcció.
-

Quant als ingressos del Mercat, respon que se li contestarà com tot allò que es fa.

-

Diu que, si municipalitzen el servei de neteja, no estalviaran ni un euro.

El Sr. Batle s’incorpora a la sessió plenària.
El Sr. Rodríguez considera que és un criteri polític.
Per acabar, el Sr. Aguilar afirma que ara s’aprovaran els pressuposts i que tendran 15 dies
per presentar les esmenes que considerin oportunes. Manifesta que espera amb ansietat
les propostes per poder intentar consensuar-ne alguna.
Intervé el Sr. Batle. Vol fer dues reflexions. Entén la postura dels diferents grups de
l’oposició, però no les comparteix. Es parla de consens i debat, però això no significa dur
propostes per gastar i no quadrar els números. Els demanen com s’han fet els
pressuposts; ell creu que el Sr. Aguilar ha estat clar. Han mirat quina era la despesa
corrent de l’Ajuntament i a partir d’aquí han tengut la possibilitat de destinar el sobrant a
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les partides que ells marcaven com a prioritàries. Hi havia partides importants, però en
aquests moments havien de ser austers amb les partides prioritàries, i han apostat per
dues àrees: Formació i Ocupació, i Serveis Socials; tota la resta és important, però no
prioritària. Han retallat molt, i per ventura s’hauria pogut fer d’una altra manera, però ells
han intentat fer els pressuposts més realistes que poguessin amb aquest any d’inici de
legislatura. La despesa corrent i el deute l’han de pagar, i allò que sobri ho destinen en
aquestes dues àrees.
Quant a la ràdio, el Sr. Batle manifesta que està a favor de la ràdio, però allò que no vol
l’equip de govern és tenir la mateixa despesa que tenien. Explica que ell no s’ha quedat
aturat en aquest tema i que ha rebut propostes de gent interessada a gestionar la ràdio
sense cost per a l’Ajuntament. Debatran les propostes i intentaran donar-hi solució. Com
ja ha dit el Sr. Aguilar, no és moment de la ràdio ni de les festes ni d’inversions, perquè no
queda més remei. Els grups de l’oposició han dit que els altres anys l’equip de govern ha
gastat molt; el Sr. Balte diu que sí, però també demana si han de seguir gastant o si, en
canvi, han d’intentar quadrar els pressuposts. Afirma que l’objectiu és pagar les nòmines
del personal i els proveïdors, i allò que no es pugui pagar no es compra; no crearan una
despesa que no puguin pagar. Quant a les extrajudicials, manifesta que s’evitaran; aquest
és el seu compromís.
Quant a la privatització de l’aigua, el Sr. Batle afirma que és un bé patrimonial de
l’Ajuntament, és un actiu, i tenen la possibilitat de tenir uns ingressos extraordinaris i els
pot ajudar a quadrar els números. Comenta que fa molts anys que es gestiona per
l’Ajuntament i que, a part de les inversions que no es poden realitzar, també es troben en
situacions amb les quals no hi ha manera. Assumeix que pugui ser una errada seva, però
si fa16 anys que no han apujat les tarifes ara toca revisar-les. El Sr. Batle considera que
cal intentar adaptar-se al moment que li toca viure i que el que no pot fer és seguir amb la
inèrcia que duien.
El Sr. Batle no entén per què li retreuren que tenguin la majoria absoluta. Aclareix al Sr.
Ramis que el Partit Popular va perdre a les eleccions un 15% dels vots, no un 20%, i
d’aquest 15% li diu que el PSIB-PSOE no en va guanyar ni un.
Al Sr. Batle li sembla bé que els grups de l’oposició analitzin el programa electoral perquè
ells també ho fan amb els programes dels altres partits, però en cap moment el dejecten, i
lamenta que el Sr. Ramis l’hagi qualificat de parenòstic. Comenta que, si ells han fet un
parenòstic, per ventura d’altres han fet un còmic, perquè el programa electoral del Partit
Popular és d’una legislatura, però recorda al Sr. Ramis que ha inaugurat, adjudicat,
promogut la Ronda Nord, i durant 4 anys no ha fet res. Com ha dit el Sr. Aguilar, ahir, en
els pressuposts del Consell de Mallorca es va aprovar la Ronda Nord, i diu que al Sr.
Ramis només li va faltar tallar la cinta amb les associacions de veïns perquè parlava de
projecte, adjudicació d’obres, etc. El Sr. Balte diu que això sí era enganar, en canvi el
Partit Popular en tan sols 6 mesos de govern en el Consell Insular de Mallorca ja ha posat
la partida, i la Ronda Nord serà una realitat; el Sr. Batle creu que això és el que li sap greu
al Sr. Ramis. En el 2000, quan es va signar el conveni de carreteres, el Sr. Ramis va
prometre als ciutadans que faria la Ronda Nord; han passat 4 anys, ha fet moltes fotos i
inauguracions, però no hi havia res fet. El Sr. Batle comenta que aquesta és la diferència
entre ells, i que per a aquesta legislatura encara queda molt més per fer, ho saben. Ells es
preocuparan del seu municipi, no com altres, que es preocupen de tot, fins i tots dels
municipis veïns. Pel Sr. Balte dejectar el programa electoral d’un altre partit és una sortida
de to com a mínim, que el programa electoral del Partit Popular sigui un parenòstic ha
estat una falta de respecte per a totes aquelles persones que formen aquesta agrupació,
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perquè és un programa d’una legislatura, i avui presenten els pressuposts per al 2012;
repeteix que queda molt per fer fins al 2015.
El Sr. Batle considera que es pot cercar un consens, però que la responsabilitat la tenen
ells, i tenen clar que seran molt austers, miraran partida per partida i no es gastaran allò
que no tenen. Pagaran les deutes, que és una prioritat que tenen. Respecten que no
estiguin d’acord amb ells, però a ells els toca governar, i així ho faran.
Seguidament es passa a votar l’esmena referent a la subvenció inclosa dins els
pressuposts de l’IMAF que deixa de ser nominativa i n’esdevé el següent resultat: onze
(11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) abstencions del grup
municipal del PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i el PSM-Iniciativa Verds.
A continuació es passa a votar el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: onze
(11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots en contra del grup
municipal del PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i el PSM-Iniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen esmenat de la Comissió
Informativa d’Hisenda per aprovar el pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms de l’exercici 2012.
4.- Dictamen de la CI d’Hisenda per a la imposició i ordenació de taxes per la
utilització d’espais formatius al pavelló 6 del Quarter General Luque.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió d'Investigació d’Hisenda per a la
imposició i ordenació de taxes per la utilització d’espais formatius al pavelló 6 del Quarter
General Luque de data 21 de novembre de 2011, i que transcrit textualment diu:
“Assumpte: projecte d’imposició i ordenació de les taxes municipals per usos de les aules
situades en el pavelló núm. 6 del Quarter General Luque (Centre de Formació Municipal
de l’Ajuntament d’Inca)
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles 16 al 19 el procediment per a
l’ordenació de les ordenances fiscals.
Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d’índole pressupostària i
amb el fi d’aconseguir els ingressos pertinents per a una eficaç gestió municipal és
convenient regular les tarifes de la taxa referida, com és regulant les tarifes per les taxes
per la utilització per particulars dels espais formatius del Quarter General Luque, pavelló
núm. 6. Conformement el que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases de règim
Local, correspon al Ple l’aprovació de les ordenances fiscals.
Pel que s’ha exposat, la interventora que subscriu és del parer que per l’Ajuntament Ple
d’aquest Ajuntament podrien adoptar-se els següents:
ACORDS:
"Primer.- Aprovar el Projecte d’imposició i ordenació de les taxes per la utilització per
particulars dels espais formatius del Quarter General Luque, pavelló núm. 6. Per tot això
en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles del 16 al
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19 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,de 5
de març, i segons la redacció que s’adjunta a aquesta proposta:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PER A
PARTICULARS DELS ESPAIS FORMATIUS DEL CENTRE DE FORMACIÓ MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT D’INCA
Article 1.- Fonament i naturalesa.Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
100 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i conforme al
que disposa els articles del 15 al 19 del Text refós 2/2004, de 5 de març, de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització per
particulars dels espais formatius del Centre de Formació Municipal de l’Ajuntament d’Inca
(Quarter General Luque, pavelló núm. 6).
Article 2.- Fet imposable.Constitueix el fet imposable la utilització d’espais o aules situats en els edificis o
instal•lacions del Centre de Formació Municipal de l’Ajuntament d’Inca (Quarter General
Luque, pavelló núm. 6), així com determinats béns mobles situats en les referides
instal•lacions.
Article 3.- Subjecte passiu.Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les
quals es refereixen els articles 36, 39 i 40 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària (LGT), que sol•licitin l’ús de les aules o altres béns mobles, o aquells que es
beneficiïn de la utilització dels edificis i instal•lacions municipals referits en l’article anterior.
Article 4.- Responsables.4.1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de l’LGT.
4.2.- Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es
refereix l’article 43 de l’LGT.
Article 5.- Quota tributària.5.1.- La quota de les taxes regulades en la present Ordenança seran les fitxades en les
tarifes relacionades en l’apartat següent per a cada un dels serveis prestats:
5.2.- Les tarifes seran les següents:
a) Per ús de l’aula A1, amb una superfícies de 35.25 m2
Per hores (fins a 4 hores): 20 €/hora
Per dies (a partir de 5 hores): 19 €/hora
Per setmana (màxim 4 setmanes): 18 €/hora
Per mes (més de 4 setmanes): 17 €/hora
b) Per ús de l’aula A2, amb una superfície de 35.25 m2
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Per hores (fins a 4 hores): 20 €/hora
Per dies (a partir de 5 hores): 19 €/ hora
Per setmana (màxim 4 setmanes): 18 €/hora
Per mes (més de 4 setmanes): 17€/hora
c) Per ús de l‘aula Taller AT2 d’informàtica, amb una superfície de 44.84 m2
Per hores (fins a 4 hores): 25 €/hora
Per dies (a partir de 5 hores): 24 €/hora
Per setmana (màxim 4 setmanes): 23 €/hora
Per mes (més de 4 setmanes); 22 €/hora
d) Per ús de l’aula Taller, AT1, amb una superfície de 86 m2
Per hores (fins a 4 hores): 22 €/hora
Per dies (a partir de 5 hores): 20 €/hora
Per setmana (màxim 4 setmanes): 19 €/hora
Per mes (més de 4 setmanes): 17 €/hora
Inclòs: Wi-Fi, retroprojector, ordinador, pantalla, so, etc.
e) Per ús del Taller, T1, amb una superfície de 98.18 m2
Per hores (fins a 4 hores): 25 €/hora
Per dies (a partir de 5 hores): 24 €/hora
Per setmana (màxim 4 setmanes): 23€/hora
Per mes (més de 4 setmanes): 22€/hora
f) Per ús de la sala de conferències, amb una superfície de 47.94 m2
Per hores (fins a 4 h):45 €/hora amb ordinadors, 30 €/hora sense ordinadors
Per dies (a partir de 5 h): 44 €/hora amb ordinadors, 29 €/hora sense ordinadors
Per setmana (máx.4 setmanes): 43 €/h amb ordinadors, 28 €/h sense ordinadors
Per mes (més de 4 setmanes): 42 €/h amb ordinadors, 27 €/h sense ordinadors
Amb ordinadors inclou: Wi-Fi, retroprojector, ordinador, pantalla, so, etc.
Condicions generals per a totes les tarifes:
a) La utilització dels espais del Centre de Formació Municipal està subjecta a autorització
municipal, prèvia sol•licitud de la persona interessada; en qualsevol cas la denegació dels
usos sol•licitats serà motivada.
b) Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones físiques, empreses i entitats que actuïn amb
ànim de lucre. Si es tracta d’empreses o entitats amb ànim de lucre residents a Inca,
tindran un descompte del 20%.
c) L’import d’aquestes tarifes s’ha de fer efectiu a l’Ajuntament, abans de fer ús de les
instal•lacions del Centre de Formació
Article 6.- Meritació i ingrés de la quota tributària.6.1.- La taxa es merita quan se sol•licita l’autorització.
6.2.- L’ingrés de la taxa s’efectuarà amb la sol•licitud de l’interessat.
37

Article 7.- Infraccions i sancions.En tot allò relatiu al règim d’infraccions i sancions tributàries s’aplicaran les normes de
l’LGT.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui
expressament.
Disposició final
La present Ordenança va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió----.,
entra en vigor a partir del 1 de gener de 2012.
Segon: exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança
continguda en l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
Tercer: finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu,
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. Inca a 21
de novembre de 2011. La interventora. Signat: Francisca Martorell Pujadas”
Intervé el Sr. Aguilar. Explica que es tracta de la imposició d’una nova taxa pel lloguer de
les aules situades en el núm. 6 del pavelló del Quarter General Luque de formació i
ocupació. Exposa que és una taxa per regular la cessió de l’ús d’aquestes sales que es fa
a distints organismes i entitats privades, i treure d’aquesta manera una rendibilitat per
l’Ajuntament, ja que tenen molta demanda perquè són sales que estan homologades,
requisit que s’ha complir per poder impartir cursos de formació i ocupació. Informa que
aquestes entitats reben una subvenció per impartir aquests cursos i que part d’aquesta
subvenció és per destinar al lloguer d’aquestes sales; fins ara l’Ajuntament les cedia
gratuïtament, però a partir d’ara es rendibilitzaran per millorar la seva situació econòmica.
Intervé el Sr. Moreno del grup municipal del PSIB-PSOE. Manifesta que són conscients
que l’Ajuntament d'Inca té un greu problema que són les despeses i que necessita
ingressos, i aquests ingressos atípics, encara que s’hagin descobert ara i s’apliquen ara.
Està d’acord amb la seva aplicació perquè és una millor forma de recaptar doblers que no
augmentant taxes. No obstant això, quan l’equip de govern estableix una taxa nova i
sobretot d’aquest tipus fa que dubtin de la seva aplicació, sobretot si són empreses,
perquè han pogut comprovar que hi ha altres taxes que no s’apliquen. Li recorda que tots
són iguals i que les ordenances, sobretot les fiscals, són per deure compliment de tots els
ciutadans per igual. El Sr. Moreno avança que el grup socialista s’abstendrà en la votació
d’aquest punt.
Intervé el Sr. García. Entén que l’Ajuntament d'Inca disposa d’unes sales i que ara les posi
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a disposició d’un particular amb ànim o sense ànim de lucre perquè les pugui utilitzar.
Recorda que el grup municipal dels Independents d'Inca ja havien fet l’advertència en el
seu moment que entenien que, a més, són espais que es deixen equipats, i allò que
s’havia d’establir era una fiança que garantís que els tornarien la sala en les mateixes
condicions en què les rebien, i tenint en compte que es va dir que hi havia aparells en
funcionament; aquesta petició es va dir que s’estudiaria. Ells entenen que qui faci ús ha
de prestar una fiança. Hi havia la discussió tècnica si havia de ser objecte de la present
Ordenança o d’aquesta taxa, o si s’havia d’establir amb una altra, però el que tenen clar
és que s’ha de saber és amb quines condicions es posa a disposició i de qui, i en segon
lloc que l’Ajuntament tengui el màxim de garanties que recuperarà amb les mateixes
condicions el que deixa. El Sr. García creu que allò viable seria establir una fiança
depenent del material que es deixi, com faria qualsevol privat que lloga una indústria o un
local. El Sr. García afirma que el seu vot serà d’abstenció, però demana que no es faci
cap lloguer en base en aquests preus fins que no s’hagi aprovat una garantia que se’ls
retornarà el material en bones condicions; es tracta d’optimitzar recursos.
Intervé el Sr. Rodríguez, qui vol fer un aclariment: un parenòstic és una publicació anual
que conté informació tabular d'alguns temes determinats, ordenats en un calendari, i no
creu que el Sr. Ramis hagi tengut una intenció d’insult qual li ha dit que el programa del
Partit Popular era un parenòstic.
El Sr. Batle diu al Sr. Rodríguez que ell s’ha sentit ofès perquè el programa electoral del
Partit Popular s'ha fet amb el consens de tothom i ha costat mot de debat, i no li pareix
correcte que un altre partit li ningunegi el programa electoral per moltes explicacions que
després li donin al respecte.
El Sr. Rodríguez continua amb la seva intervenció i anuncia que el grup municipal dels
PSM-Iniciativa Verds s’abstendrà. Entenen que aquestes sales s’han de cobrar a
empreses que en treguin uns guanys per l’activitat realitzada; en canvi, entenen que han
de ser de franc per a les entitats socials i sense ànim de lucre, sobretot si són d’Inca, i no
ho han vist reflectit. Hi ha un mes per presentar al·legacions, però agrairia que s’admetés
l’esmena; en aquest cas votarien a favor de l’esmena i s’abstendrien en el resultat final.
El Sr. Batle manifesta que està d’acord amb l’esmena. Entén que s’ha de cobrar a les
entitats que tenguin un benefici i que aquelles entitats que facin activitats no lucratives i
especialment si són d’Inca no han de sofrir la càrrega impositiva. Exposa que és una
demanda que tenen constantment d’empreses que es dediquen a formació i que, a més,
volen pagar perquè han de justificar el cost amb la subvenció que reben; és una falta de
gestió no aprofitar la possibilitat de no tenir aquests ingressos.
El Sr. Rodríguez ho entén i demana si per establir aquestes taxes han realitzat una
consulta amb altres organismes o amb la Conselleria de Comerç, o amb altres.
El Sr. Batle explica que els arquitectes municipals han fet una comparativa del que costa.
El Sr. Rodríguez diu que al Centre Bit hi ha moltes empreses i que fan això mateix; unes
tenen unes taxes i uns preus. Suggereix que és un lloc on es podria fer la consulta.
El Sr. Aguilar afirma que pel que fa al tema de la fiança que comentava el Sr. García
s’està discutint amb els tècnics. Exposa que l’establiment d’una fiança s’ha de fer en una
ordenança general i que aquesta general s’ha de fer, però de moment començaran a
llogar els espais, perquè de totes formes ja s’estan deixant de manera gratuïta.
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El Sr. Batle diu que tampoc no fa gaire temps que tenen les aules homologades.
Seguidament es passa a votar l’esmena presentada pel grup municipal del PSM-Iniciativa
Verds consistent que aquestes sales s’han de cobrar a empreses que en treguin un guany
per l’activitat realitzada i, en canvi, entenen que han de ser de franc per a les entitats
socials i sense ànim de lucre.
Abans de procedir a l’emissió del vot, la Sra. Barceló del grup municipal dels
Independents d'Inca indica que ja està reflectit a la proposta.
Els presents comproven que realment hi està reflectit.
El Sr. Rodríguez explica que no té aquesta fulla en què està reflectit.
Els presents decideixen passar a votar l’Ordenança tal com s’ha presentat, i n’esdevé el
següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10)
abstencions del grup municipal del PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i el PSMIniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió d'Investigació
d’Hisenda per a la imposició i ordenació de taxes per a la utilització d’espais formatius al
pavelló 6 del Quarter General Luque.
5.- Dictamen de la CI d’Hisenda per separar-se del Consorci d’Informàtica Local de
Mallorca
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per separar-se
del Consorci d’Informàtica Local de Mallorca de data 15 de desembre de 2011, i que
transcrit textualment diu:
“Vist els serveis que presta a l’Ajuntament el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca i
que es descriuen en l’informe dels serveis informàtics municipals, considerant que
l’Ajuntament cobrirà aquests serveis amb personal i serveis propi, per la qual cosa es pot
prescindir dels serveis del Consorci, amb el corresponent estalvi que això suposarà; la
Comissió Informativa d’Hisenda, a la seva sessió de dia 15 de desembre de 2011, va
acordar elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES
D’ACORD:
PRIMER.- Separar-se i, per tant, sortir l’Ajuntament d’Inca com a ens consorciat del
Consorci d’Informàtica Local amb efectes de dia 1 de gener de 2012.
SEGON.- Liquidar al Consorci les quotes pendents.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Consorci.”
Intervé el Sr. Devis del grup municipal del Partit Popular, qui llegeix la proposta.
Intervé la Sra. Llobera del grup municipal del PSIB-PSOE. Afirma que, encara que són
conscients que les retallades en els pressuposts de l’any 2012 són inevitables i que estan
cansats de sentir que les coses encara aniran pitjor, des del grup socialista creuen
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necessari i positiu que l’Ajuntament aposti per invertir en noves tecnologies. Opinen que
hauria de ser capdavanter i un exemple en aquest aspecte, i que suposaria una clara
millora del servei que es pot donar als ciutadans. No obstant això, lamenta que l’equip de
govern justifiqui la separació del Consorci d’Informàtica al·legant que no hi ha un adequat
manteniment de la pàgina web i que, per tant, no dóna el bon servei. Ara bé, ells creuen
que la realitat és que l’Ajuntament d'Inca arrossega un deute des de l’any 2010 fins a data
d’avui de 6.654 € de l’any 2010 i 7.805 € de l’any 2011. Demana quina és la vertadera raó;
si és el mal servei, la manca de control d’aquest mal servei o és l’endeutament de
l’Ajuntament allò que feia perillar la seva continuïtat.
La Sra. Llobera comenta que durant aquesta legislatura s’estan acostumant a la retallada
dels serveis públics, com la supressió del servei d’atenció al públic els capvespres, per
exemple. Les necessitats actuals dels inquers els haurien d’obligar a prendre mesures per
tal que la ciutadania pogués resoldre la tramitació de documents, qualsevol consulta o
informació municipal per via telemàtica des de ca seva. Argumenta que totes les
empreses saben allò que suposa estar a les xarxes socials i com és d’important fer arribar
la informació al correu de les persones, facilitar les eines necessàries per donar
autonomia per no fer perdre el temps als seus clients. Per aquest motiu, un ajuntament
modern amb l’objectiu de donar resposta a aquestes necessitats ha de dur a terme les
mesures i millores per a un bon servei; ha de fer feina i actualitzar les aplicacions
informàtiques, les comunicacions, els equips, la formació dels tècnics. S’ha de millorar la
web constantment, la qual cosa implica recursos econòmics.
La Sra. Llobera demana per què es vol privatitzar un servei com el de l’aigua i en canvi es
defensa el contrari per prendre el control de la gestió informàtica. Els preocupa que
aquesta proposta sigui només una mesura de fer més retallades i no per donar un millor
servei als ciutadans; així, el grup socialista s’abstindrà en la votació.
Intervé el Sr. García. Es vol aprofitar de l’anterior intervenció, de la qual subscriu tot el
contingut. Posa de manifest que ja varen demanar que se’ls fes arribar una memòria del
profit que havien tret fins ara dels pagaments que s’havien fet en aquest consorci, quina
era la dependència de l’Ajuntament, però lamenta que no tenen ni la memòria ni
l’explicació, encara que diu que sí ha tengut accés a les sumes que es devien o s’havien
abonat. Això no obstant, considera que era necessari que se’ls fes arribar una memòria
dels aprofitaments funcionals, etc. Demana si serà pitjor o millor està subscrits al
Consorci. Creu que això hauria d’haver acompanyat aquesta proposta, i davant aquest
desconeixement no hi podran votar a favor.
Intervé el Sr. Rodríguez. Afirma que ells faran acte de fe i que ells també varen demanar
la mateixa proposta que demanava el Sr. García a una Comissió d’Hisenda, i encara no
els l’han feta arribar. Demana quin ha estat el preu, quin és el servei que presten. No
entén aquest moviment que ara l’equip de govern vulgui municipalitzar uns serveis que
fins ara tenien cedits a una altra institució, una empresa del Consell de Mallorca. Demana
si és que volen donar una excusa a la presidenta del Consell per tancar l’empresa. El Sr.
Rodríguez sol·licita que facin el mateix amb allò que volen privatitzar o que ja tenen
privatitzat com la neteja, inspecció, aigua... Comenta que remunicipalitzen el servei de
neteja; exposa que, si amb aquest s’estalvien 15.000 €, amb l’altre 950.000 €. Són uns
serveis que tanmateix s’hauran de fer amb els recursos municipals. Considera que aquest
moviment es massa estrany; per aquest motiu s’hi abstindran.
El Sr. Batle respon que té molt fàcil explicació. Explica que el Consorci informàtic va
néixer per donar cobertura a petits ajuntaments i administracions locals que no tenien
41

possibilitat de fer una inversió en administració electrònica, però tot evoluciona i a dia
d’avui ells defensen que són més efectius tenint els serveis a nivell locals. No es tracta
d’estalviar, és cert que hi ha un deute i és pagarà, però aposten per pagar primerament
per pagar els petits comerços i els grossos queden en un segon terme, però la pagaran.
Informa que han constatat –i així els ho han confirmat els tècnics municipals– que té poc
sentit estar dins el Consorci perquè són més efectius si es fa directament des de
l’Ajuntament. La informàtica ha evolucionat i avui tenen la possibilitat d’arribar a través de
xarxes socials i Internet, i l’equip de govern amb el departament d’Informàtica ha apostat
per l’administració electrònica. Exposa que a partir de dia 1 de gener ja es podran
empadronar des de casa, es podran treure certificats d’empadronament i de residència, es
podran fer pagaments. Explica que tenen dos tècnics informàtics municipals, més una
persona i mitja destinada a tot allò que és servei de l’administració electrònica de
l’Ajuntament, i optimitzen recursos. Aposten per una administració més directa, no hi ha
res a amagar, no els preocupa estalviar uns doblers, que és important, ni que les coses no
estiguin clares; ells optimitzen recursos. En tenen pocs i han d’estudiar com els poden
optimitzar. Han suprimit serveis com el d’obrir l’Ajuntament els horabaixes i es varen
comprometre perquè es pugui dur a terme des de casa la majoria de documents i gestions
que es feien internament. Quant al registre de documents, de moment està cobert amb
l’obertura del servei en el Claustre de Sant Domingo, de manera que un ciutadà pot acudir
allà l’horabaixa.
El Sr. Batle comenta que no es tracta de veure res rar, sinó d’optimitzar recursos. Afirma
que es fa en aquesta matèria i no en altres perquè s’hi veuen capacitats, i a més perquè
han fet les passes per donar-lo, han fet la feina i han vist que es efectiva. Exposa que, si
se separen, no és perquè deguin doblers, atès que el deute l’hauran de pagar igualment.
Intervé la Sra. Llobera. Demana si podran sortir d’aquest Consorci sense haver pagat el
deute. Demana si es complirà la promesa que els plens estaran a la pàgina web i que hi
podran afegir els enllaços de propostes de l’oposició.
El Sr. Batle respon que tot això que demana no ho feia el Consorci, que és només un
assessor; explica que amb la nova pàgina web sí es podrà fer el que demana. Informa
que ara s’està donant formació al personal de l’Ajuntament. Estan invertint en recursos
humans i formació per millorar el servei als ciutadans. La informàtica ha evolucionat molt,
ha tornat més casolana, i ja no hi ha la dependència que hi havia fa 10 anys quan es va
crear el Consorci.
Intervé el Sr. García. Ha entès que hi havia una persona i mitja dedicada a això. Demana
qui és la mitja persona.
El Sr. Batle respon que hi dedica mitja jornada.
El Sr. García diu al Sr. Batle que ha d’entendre que els grups de l’oposició i el grup
municipal dels Independents d'Inca en particular diferencien entre els criteris tècnics i els
criteris polítics, entre un discurs i un informe. Ells escolten el discursos i afegeixen que
volen informes, volen memòries, volen saber que ha suposat aquest Consorci. Respecte
que ara no és necessari formar-ne part i que és una decisió política, el Sr. García
manifesta que els sembla bé, però no deixa de ser una decisió política. Així, vol saber quin
ús n’han fet durant aquest temps, i la millor manera és amb un informe fet pel tècnic
municipal. Li diu que no és desconfiança, però voldria que el tècnic que ha estat en
contacte amb el Consorci i que ha demandat una ajuda o una col·laboració els expliqui en
paper quina relació ha tengut o si la relació només ha estat la de pagar; estan d’acord que
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es deixi de pagar, perquè no s'ha de pagar sense res a canvi. El Sr. García expressa que
els grups de l’oposició que no tenen coneixement directe de com funcionen els serveis
tenen dret a saber-ho i que el grup majoritari té l’obligació de formular les memòries
anuals perquè es conegui quina ha estat l’activitat de cada servei; per tenir un
coneixement tècnic i no polític, quan es rescindeix un contracte o es fa una privatització,
de per què es du a terme una acció.
El Sr. Batle lamenta que el Sr. García no tengui l’informe perquè li han comunicat que n’hi
havia un de fet pel tècnic municipal a nivell informàtic que explicava que els serveis que
els donava el Consorci (l’hostatge de la pàgina web, el seu manteniment, la publicació de
noticies, la formació) tenia un cost aproximat d’uns 10.000 € anuals. Defensen que a dia
d’avui aquests serveis els pot assumir l’Ajuntament sense un cost addicional.
El Sr. García desconeix si els altres grups tenen aquest informe; demana que es faci
arribar al seu grup.
El Sr. Batle contesta que l’hi farà arriba perquè ell el té, i és una petita memòria de les
tasques que es duien a terme, i sobretot es dóna l’alternativa que a dia d’avui poden tenir
les garanties i efectivitat que ho poden fer ells.
Intervé el Sr. Rodríguez. Diu al Sr. Batle que perquè ells no poguessin veure res rar
bastaria en molts de casos que els donassin la informació que demanen quan la demanen
i que, a més, fos completa. Afirma que des de l’oposició no es queixen per queixar-se,
com ha dit el Sr. Batle. Demana que els expliquin bé i en el seu lloc les actuacions, i en
molts casos la seva resposta serà diferent, perquè desconeixen l’explicació dels tècnics, a
la qual es refereix el Sr. Batle. Creu que hauria costat poc adjuntar-la a la proposta que el
grup municipal els presenta, d’aquesta manera avui la seva resposta tal vegada seria
diferent. Comenta que en molts de casos l’equip de govern demana actes de fe a
l’oposició, i diu que els actes de fe són a l’església; ell, a part de no ser creient, és com
sant Tomàs, que ho ha de tocar amb les mans, i quan és així no té cap inconvenient a
votar a favor de les propostes que els presentin, però si no ho fan quan pertoca, que les
puguin analitzar amb ordre, és quan es poden imaginar que hi ha coses rares. Conclou
que avui s’abstindran en la votació, però segueix demanant l’informe per tenir la claredat
que els fets són els que són i que s’ha actuat de la manera més neta possible.
El Sr. Batle lamenta que no tengui l’informe perquè aquest té data de 12 de desembre i,
per tant, hi havia temps suficient per fer-li arribar. Demana disculpes al Sr. Rodríguez
perquè no li han fet arribar l’informe, encara que considera que no li ha de demanar
disculpes perquè li hagi faltat una fotocòpia en el punt quart “Dictamen de la CI d’Hisenda
per a la imposició i ordenació de taxes per la utilització d’espais formatius a pavelló 6 del
Quarter General Luque”, ja que la fotocòpia que falta al Sr. Rodríguez ha faltat a tots els
membres. A nivell d’anècdota diu al Sr. Rodríguez que vist que ha manifestat que no era
creient; ja no el tornarà a felicitar per Sant Antoni.
El Sr. Rodríguez li diu que no és el mateix i que les festes són les festes.
Seguidament es passa a votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i
n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i
deu (10) abstencions dels grups municipals del PSIB-PSOE, els Independents d’Inca i el
PSM-Iniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
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d’Hisenda per separar-se del Consorci d’Informàtica Local de Mallorca.
6.- Dictamen de la CI d’Hisenda referent al conveni amb l’Ajuntament de Palma
relatiu a la targeta ciutadana del transport urbà de viatgers que presta l’EMT
Els reunits consideren el dictamen de la CI d’Hisenda referent al conveni amb
l’Ajuntament de Palma relatiu a la targeta ciutadana del transport urbà de viatgers que
presta l’EMT, de data 15 de desembre de 2011, i que transcrit textualment diu:
“En data de 28 d’octubre de 2011 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar denunciar la
vigència del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Palma sobre la targeta ciutadana del
transport urbà col•lectiu de viatgers que presta l’EMT de Palma per considerar que, des
d’una perspectiva d’austeritat municipal, sols es considerava adient mantenir-lo per a
escolars i gent gran.
Per part de l’Ajuntament de Palma s’ha remès el nou esborrany de conveni, on tan sols es
recullen els dos perfils expressats, escolars i gent gran. Les tarifes previstes en aquest
conveni són les actualment vigents, però tenint en compte que el conveni tindrà efectes a
partir del dia 1 de gener de 2012, les tarifes seran les vigents a partir d’aquesta data.
En conseqüència, la Comissió Informativa d’Hisenda, a la seva sessió de dia 15 de
desembre de 2011, acordà elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
PROPOSTES D’ACORD:
1.- Aprovar el conveni que s’adjunta a la present proposta a signar entre l’Ajuntament
d’Inca i el de Palma sobre la targeta ciutadana del transport urbà col•lectiu de viatgers que
presta l’EMT de Palma.
2.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del conveni.”
‘TARGETA CIUTADANA’
CONVENI INTERMUNICIPAL
A la ciutat de Palma, 27 de desembre de 2011
REUNITS
D’una banda, el Sr. Mateo Isern Estela, amb el DNI 42985538X, de la corporació
municipal, en exercici de les facultats que té atribuïdes en virtut de l’article 124 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Palma (NIF P-0704000I), en la seva condició de batlepresident de la corporació municipal, assistit per la secretària general del Ple d’aquesta,
Sra. Nieves Téllez García.
D’una altra, el Sr. Rafael Torres Gómez, amb el DNI núm. 43033619-k de la corporació
municipal, en exercici de les facultats que té atribuïdes en virtut de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament d’Inca (NIF P-0702700F) en la seva condició de batlepresident de la corporació municipal.
I, de l’altra, el Sr. Gabriel Vallejo Gomila, amb el DNI 43027788D, d’aquesta entitat en
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exercici de les facultats que té atribuïdes virtut de l’acord del Consell d’Administració de
l’EMT-Palma de data 23 de juny de 2011, elevat a escriptura pública en data 14 de juliol
de 2011 davant el notari Maria Jesús Ortuño Rodríguez, qui actua en nom i representació
de l’Empresa Municipal de Transports de Palma SA - EMT (NIF A-07152515), en la seva
condició de president d’aquesta entitat.
MANIFESTEN QUE:
L’Ajuntament d’Inca es troba interessat a subvencionar el transport urbà col•lectiu de
viatgers que presta l’EMT a Palma, respecte dels seus veïns, amb les mateixes
condicions que l’Ajuntament de Palma té establertes per als seus residents, a través de
les possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a la seva Targeta Ciutadana.
L’Ajuntament de Palma i l’EMT - Palma estan disposats a prestar la seva col•laboració per
fer efectiva la voluntat de l’Ajuntament d’Inca.
Consegüentment, reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal necessària per
formalitzar el present document,
CONVENEN:
Primer. L’Ajuntament d’Inca demana inicialment el reconeixement per als seus veïns dels
perfils següents: Escolar (dels 5 als 16 anys) i Carnet Gran B.
S’aplicaran a l’usuari de la Targeta Ciutadana amb perfil reconegut per l’Ajuntament d’Inca
les mateixes tarifes que les establertes al quadre tarifari de línies urbanes de l’EMT per als
residents a Palma, vigent en cada cas.
En conseqüència, l’Ajuntament d’Inca subvencionarà les diferències entre la tarifa de perfil
no resident (1,00 €) i la reconeguda i aplicada al veí del seu municipi, que actualment
(amb l’IVA inclòs) són les següents:
Perfil tarifa diferència per subvencionar
Escolar (dels 5 als 16 anys) 0,31 0,69
Carnet Gran B 0,15 0,85
Aquest quadre de tarifes és el vigent actualment (BOIB núm. 29 de 24.02.09) i en cada
moment s’adaptarà a les tarifes que vagi aprovant l’Ajuntament de Palma.
Segon. L’EMT - Palma es compromet a acceptar les cancel•lacions (pagament de tiquets)
que es realitzin a la seva flota a través de la Targeta Ciutadana, reconeixent els perfils que
ha sol•licitat l’Ajuntament d’Inca i aplicant, consegüentment, el règim de tarifes específic
d’aquells.
A aquest efecte, l’Ajuntament de Palma introduirà la modificació del programari de Targeta
Ciutadana que permeti reconèixer els perfils a què es refereix l’apartat anterior.
El reconeixement del perfil de resident al municipi d’Inca suposa gaudir de
transbordament gratuït entre línies urbanes de l’ EMT - Palma dins els 90 minuts següents
al primer embarcament, sense cap cost a facturar.
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L’EMT - Palma assumeix la comissió que s’aplica a cada càrrega/recàrrega del moneder
de transports, a qualsevol punt o establiment habilitats amb aquest efecte.
Tercer. L’EMT - Palma facturarà mensualment a l’Ajuntament d’Inca les diferències de
preus entre el que s’hagi cobrat en el moment de la cancel•lació (viatge) i el corresponent
al perfil de no resident (1,00 €) (amb l’IVA inclòs). Aquesta facturació contindrà el nombre
de viatges que hagi realitzat el conjunt d’usuaris de cada perfil durant el període objecte
de facturació.
Els imports de les factures que genera l’Empresa Municipal de Transports Urbans de
Palma, S.A. s’ha d’abonar al número de compte corrent que designi aquesta.
Quart. En el supòsit que s’utilitzin tiquets d’emergència, la implantació dels quals està
prevista, perquè es trobi pendent de fabricació i/o entrega la Targeta Ciutadana
sol•licitada, l’Ajuntament de Palma es farà càrrec de les diferències (no resident - resident)
corresponents a aquestes cancel•lacions en efectiu i no es facturaran a l’Ajuntament
d’Inca com a tarifa subvencionada.
Cinquè. En tot el que no preveu aquest conveni, hom s’ajustarà al que disposa el Decret
de Batlia núm. 7.031/2011 de 18 d’abril, TARGETA CIUTADANA: normes sobre sol•licitud
d’emissió i ús (BOIB núm. 67, de 5 de maig), i altra normativa que es dicti en el futur a
l’efecte.
Això no obstant, per facilitar i agilitar la tramitació de les sol•licituds de la Targeta
Ciutadana, els ajuntaments de Palma i d’Inca establiran els circuits especials de tramitació
que resultin més convenients en cada moment.
L’Ajuntament d’Inca proposarà el sistema que consideri més adequat per acreditar els
perfils que associa als seus veïns, el qual serà reconegut per l’Ajuntament de Palma, que
no assumirà cap responsabilitat sobre la seva procedència o improcedència.
L’Ajuntament d’Inca haurà d’establir els terminis de revisió/caducitat de perfils, als efectes
de la seva anul•lació, modificació o validació, així com el sistema que adopti per facilitar la
informació adequada a l’Ajuntament de Palma per a la seva incorporació als aplicatius
informàtics.
La determinació dels circuits especials de tramitació i gestió s’annexarà al present
Conveni.
Sisè. A les sol•licituds de targetes ciutadanes expedides com a conseqüència del present
Conveni, figurarà, a més de l’escut de l’Ajuntament de Palma, el d’Inca.
Setè. El conveni s’extingirà, a més del compliment de la seva vigència, per les següents
causes:
•
Per mutu acord de les parts
•
Si es produeixen circumstàncies que fessin impossible o innecessària la seva
realització o continuació
•
Per incompliment de les condicions establertes en el conveni
Respecte de les actuacions en curs, pels casos d’extinció del conveni, l’Ajuntament d’Inca
liquidarà les efectivament realitzades.
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Vuitè. Es crearà una comissió de seguiment del present Conveni integrada per dos
representants de l’Ajuntament d’Inca, dos representants de l’Empresa Municipal de
Transports, SA i dos representants de l’Ajuntament de Palma, i la presidència serà a
càrrec d’aquest, per garantir la correcta execució del Conveni i resoldre els dubtes i
controvèrsies que puguin sorgir en l’aplicació i interpretació de les seves clàusules,
sempre dins de la legalitat vigent.
La comissió es regirà en quant a la seva constitució, funcionament i adopció d’acords per
la normativa vigent en matèria d’òrgans col•legiats continguda en el capítol II, del títol II de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment comú.
Novè. El present conveni que tindrà vigència a partir de la seva signatura i finalitzarà el 31
de desembre de 2012, es prorrogarà automàticament per anualitats, llevat que una de les
parts el denunciï amb un mes d’antelació al terme inicial de finalització del Conveni o
qualsevol de les seves pròrrogues.
Per altra banda, l’Ajuntament d’Inca podrà denunciar el Conveni dins el mes següent a la
data de l’aprovació municipal de la revisió anual del quadre de tarifes.
Desè. Les diferències entre la tarifa de perfil no resident (1,00 €) i les tarifes reconegudes i
aplicades als veïns del municipi d’Inca es subvencionaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària.
Onzè. El present conveni té naturalesa administrativa dels contemplats a l’article 4.1.c) de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, quedant exclòs del seu
àmbit d’aplicació i es regirà pels seus propis termes i condicions. Les qüestions litigioses
que se suscitin quant a la interpretació i execució del present Conveni se sotmetran al
coneixement dels jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu”.
Intervé el Sr. Aguilar, qui llegeix part de la proposta i explica que els han remès el nou
conveni perquè el revisin i se signi, i després entri en vigor en data 1 de gener de 2012.
Intervé el Sra. Sabater del grup municipal del PSIB-PSOE. Vol puntualitzar dues coses.
En primer lloc, que la targeta ciutadana va ser una iniciativa del seu grup i que, per tant,
estan d’acord amb un conveni que doni una sèrie de reconeixements als veïnats i
ciutadans d’Inca per emprar-la. Ara bé, no hi estan amb el reconeixement de subvencionar
només els escolars i gent gran, ja que enmig hi ha un gran sector de gent que també ho
necessita. Per això, la Sra. Sabater vol fer una esmena: allà on diu “mantenir-lo per als
escolars i gent gran” que s’afegeixi també “per als estudiants universitaris, aturats i els
discapacitats”.
Intervé el Sra. Barceló. Recorda que al Ple de 28 d’octubre ja varen manifestar que no
estaven d’acord amb les noves taxes que es volien implantar, avui es mantenen en la
mateixa postura. Considera que l’equip de govern s’omple la boca de dir que no fan cap
retallada social, per a ells és una clara mostra que sí es fa una retallada social, i per
aquest motiu no hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Caballero. Afirma que al Ple d’octubre varen dur per urgència una proposta
de batlia per denunciar la vigència del conveni de la targeta ciutadana entre l’Ajuntament
d'Inca i l’Ajuntament de Palma, en aquella ocasió recorda que el Sr. Aguilar va manifestar
que havien tengut coneixement d’un augment de les tarifes de l’EMT fins a un 50%. El Sr.
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Caballero informa que en alguns casos fins i tot és del 100%, i per aquesta raó i per la
situació econòmica de l’Ajuntament d'Inca proposava l’adequació del conveni entre
l’Ajuntament i l’EMT. Segons les paraules del regidor d’Hisenda recollides en l’acta del
mes d’octubre, “de l'estudi econòmic realitzat s’observa que el dèficit per a l'Ajuntament en
un any de conveni s'eleva a la quantia de 25.252,47 euros, al qual cal afegir l'augment de
gairebé un 50% de la tarifa, i que pot deixar el dèficit en una quantia propera als 40.000
euros, fet totalment inassumible per a l'Ajuntament en la situació econòmica en la qual es
troba. Així, és una greu irresponsabilitat no adequar aquest conveni a les realitats
socioeconòmiqes de l'Ajuntament.” Segueix dient que com que la proposta era per
urgència i no adjuntava cap estudi econòmic, encara que el Sr. Aguilar havia dit que
s’havia fet, el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds va sol·licitar per escrit el 24 de
novembre una copia de l’estudi econòmic esmentat, però a dia d’avui encara no els n’ha
arribat cap. Segons aquest estudi, l’Ajuntament passaria de fer una aportació de 25.000 €
a 40.000 €. El Sr. Caballero demana al Sr. Aguilar que els ensenyi aquest estudi o que
expliqui com ha realitzat aquest càlcul, ja que la pujada de tarifes aprovada per
l’Ajuntament de Palma el passat mes d’octubre no afecta per a res allò que hauria de
pagar l’Ajuntament d'Inca per la diferència entre perfils de residents i no residents perquè
l’augment de preus l’assumeix integrament l’usuari. Explica que amb les tarifes de 2011 el
bitllet valia 1 euro, l’usuari pagava 65 cèntims i l’Ajuntament d'Inca en subvencionava 35.
Ara amb les tarifes del 2012 el bitllet costarà 1 euro amb 15 cèntims, l’usuari pagarà 85
cèntims i l’Ajuntament hauria de pagar 35 cèntims, el mateix que pagava amb el conveni
anterior. A més, l’aportació de l’Ajuntament d'Inca per a viatges dels menors amb les
noves tarifes serà més baixa que al 2011; fins ara l’Ajuntament pagava un euro pels
menors de 16 anys i amb els noves tarifes només haurà de pagar 85 cèntims el viatge, i si
a tot això li sumen que de la liquidació del 2010 i 2011 s’extreu que més del 80% dels
usuaris inquers de targeta ciutadana són de perfil resident i que menys del 20% són del
perfil “carnet gran” i “menors de 17 anys”, resulta que per mantenir el mateix servei
l’Ajuntament d'Inca hauria d’aportar amb les noves tarifes el mateix que ha aportat fins
ara, fins i tot un poc menys pel tema dels menors, i no els 40.000 € que va anunciar el Sr.
Aguilar al Ple del mes d’octubre. Ara a la proposta es passarà a pagar de 25.000 € a
destinar-hi només 6.000; és a dir, l’equip de govern redueix la partida destinada a
transport públic un 75%. A més, el conveni que presenten inclou les tarifes actualment
vigents, però no diu res de les tarifes que seran aplicables quan el conveni sigui vigent.
El Sr. Caballero explica que al conveni que presenta l’equip de govern s’anuncia que els
escolars paguen 31 cèntims per viatge i que a la pàgina web de l’EMT i al BOIB núm. 29
de 2009 es diu que els menors de 17 anys no paguen res. A més, al Ple de 28 d’octubre,
el Sr. Aguilar va dir que als universitaris no els afecta perquè pel simple fet de ser-ho ja
tenen el descompte de l’EMT; si és així, demana per què l’Ajuntament d'Inca ja ha pagat
61 cèntims per viatge dels universitaris.
El Sr. Caballero comenta que han sol·licitat el llistat d’altes i baixes que hauria d’haver
tramitat l’Ajuntament tal com es recull a l’anterior conveni, i no els han contestat. Temen
que l’Ajuntament d'Inca podria continuar pagant per aquelles persones que s’han donat de
baixa del padró municipal i que continuen emprant la targeta ciutadana. El Sr. Caballero
exposa que el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds ha realitzat càlculs i creu que seria
una irresponsabilitat votar a favor de la proposta. Demana que la deixin damunt la taula
per poder comparar les xifres que han fet ells i les que han fet l’equip de govern, i després
poder decidir.
Intervé el Sr. Aguilar. Respon a la Sra. Sabater que els estudiants universitaris pel simple
fet de tenir el carnet d’universitari ja tenen el descompte. De fet, a les factures que tenen
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no n’hi ha cap que posi que és per estudiant universitari, i diu que de discapacitats tampoc
en tenien a l’anterior conveni perquè suposen, i ara ho estan mirant, que el fet de ser
discapacitat fa que ja tenguin la reducció per viatjar a l’EMT; per aquests motius no estan
contemplats ni ara ni abans.
La Sra. Sabater considera que això no s’ha de suposar, sinó que s’ha de saber cert.
El Sr. Aguilar reitera que ho miraran i insisteix que a les factures que tenen de l’EMT dels
anys anteriors no n’hi ha cap que sigui per estudiants universitaris ni per discapacitats, i
quan ho tenien obert era per a tots els col·lectius i no hi havia cap col·lectiu exclòs. Explica
que la previsió que feien sobre la pujada de tarifes era la que va sortir a tots els mitjans de
comunicació. Un altre motiu que els du a retallar el servei és la situació econòmica que
pateix l’Ajuntament d'Inca; no poden bonificar tarifes de l’EMT a persones que poden estar
treballant perfectament i el deixen només a col·lectius com menors de 17 anys que són
estudiants i persones majors; la resta no pot ser subvencionada per l’Ajuntament en la
situació en què es troba. Quant que no s’ha entregat un estudi econòmic, respon que no
s’ha donat, però que les quanties de què parla el Sr. Caballero són les mateixes que té ell,
25.252,47 €. El Sr. Aguilar assevera que de totes formes és indiferent si la quantitat és
40.000 o 25.000, perquè l’Ajuntament d'Inca no es pot permetre pagar-ho, i això vol que
quedi molt clar. Demana d’on podria retallar aquests 25.000 €, el Sr. Aguilar els diu que el
que vol no és que li facin propostes de despeses, sinó que li diguin de quina partida han
de suprimir-los, perquè el pressupost és el que és i els ingressos són els que són. Anima
els presents que realitzin propostes.
El Sr. Batle vol fer dos aclariments. La proposta del PSIB-PSOE, sobre discapacitats,
aturats i universitaris li sembla encertada, sempre que no estiguin ja contemplats en els
descomptes que fa l’EMT. El Sr. Aguilar defensa que tant els universitaris com els
discapacitats ja estan contemplats amb un preu especial de l’EMT, la qual cosa seria
redundar en uns descomptes; quant als aturats, hi està d’acord.
El Sr. Batle diu al Sr. Caballero que hi ha molts serveis als quals molts d’ajuntaments es
varen adherir a un moment determinat, una iniciativa que el grup socialista afirma que va
ser seva, però es va traslladar a altres municipis que s’acolliren a aquestes bonificacions
del transport públic de Palma. Al principi anava bé perquè era un servei més per al ciutadà
i un descompte més, però el Sr. Aguilar el que vol traslladar és que amb la situació
econòmica que tenen tots se’ls fa difícil mantenir-los i que han de prioritzar. Totes les
retallades que es duguin a terme en serveis no agraden a ningú, encara que ells no volen
llevar els serveis als més necessitats; per això està d’acord amb la proposta del grup
municipal del PSIB-PSOE, però no amb la del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds,
perquè hi ha una connotació econòmica que el Sr. Caballero no té en compte. El Sr. Batle
vol prioritzar els col·lectius dèbils, però aquelles persones que tenen la possibilitat de tenir
una feina ho poden pagar i no hi ha per què la resta dels ciutadans hagin de subvencionar
aquest servei. A la seva proposta ja contemplava persones menors de 17 anys i persones
majors o jubilades. El Sr. Batle diu que és així de simple i que la realitat és que tot allò que
gasten en despesa s’ha de retallar d’altres partides. Ja ha explicat com han fet els
pressuposts: despesa corrent inevitable, ingressos previstos, i el que sobra és la despesa
que tenen per a altres àrees. Explica que la prioritat que es marquen ells són les àrees de
Formació i Ocupació, i Serveis Socials; per aquest motiu han de retallar en altres àrees
com Esports, Festes, Cultura, Joventut, etc. Conclou que és important per a ells, però que
han de prioritzar.
Intervé la Sra. Sabater, qui manté la seva esmena; si s’afegeix aquesta, hi votaran a favor.
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El Sr. Batle diu que sí, però amb l’excepció que, si ja tenen descomptes, no els tornaran a
incloure.
La Sra. Sabater hi està d’acord.
Intervé el Sr. Caballero. Recorda que al Ple del mes d’octubre el regidor d’Hisenda va
afirmar que segons un estudi econòmic aquest servei costaria 40.000 €, ara diu que el va
fer segons les tarifes que havien sortit en premsa de l’Ajuntament de Palma. Considera
que s’ha de ser seriós i que no es pot fer sobre les previsions que ha fet un altre
ajuntament.
El Sr. Batle manifesta que ells han de denunciar el conveni amb temps i que el Sr. Aguilar
va fer una previsió sobre les tarifes que sortien publicades.
El Sr. Caballero expressa que la proposta de denunciar el conveni era de dia 28 d’octubre
i que la del Ple de l’Ajuntament de Palma era del 21 d’octubre, i en comptes de llegir la
premsa haguessin pogut llegir el que varen aprovar a l’Ajuntament de Palma. Per tant,
demana que no els facin creure que retallen aquest servei perquè suposava augmentar-lo
fins al 40.000 €, perquè no és així, i que realment el que fan és retallar-lo 20.000 €.
En segon lloc, diu al Sr. Aguilar que ell té les factures de l’EMT i que considera que ells
cometen un error que repeteixen al conveni, perquè diuen: “Perfil escolar (dels 5 als 16
anys) 0,31 € 0,69 €.” Creu que l’equip de govern confon les tarifes escolars amb les dels
universitaris perquè, si miren el BOIB o la pàgina web de l’EMT, podran veure com els
menors de 17 anys no paguen res i, en canvi, les factures de l’EMT posen “menors de 17
anys: tarifa: 1 €; tarifa en residents IVA: 0; diferència amb IVA: 1 €”; aquestes quantitats
són les que els cobra l’Ajuntament de Palma. Quan diu “escolar” no es refereix a menors
de 17 anys; aquests escolars són els universitaris i posa tarifa: 1 €, amb residents: 0,31 €;
diferència: 0.69 €. Diu que allò que han estat pagat fins ara l’equip de govern és 0,61 €.
Opina que, si no entenen el que posa a les factures o lo que falla en el conveni, el millor
es que poden fer és retirar-ho, estudiar-ho bé, i en lloc de llegir la premsa, que llegeixin el
BOIB i que després els presentin una proposta seriosa, perquè aquesta no ho és.
El Sr. Batle respon al Sr. Caballero que té clar que ells quan varen decidir revisar aquest
servei era perquè tenien dificultats econòmiques i havien de prioritzar. A pesar dels errors
que ha dit el Sr. Caballero i que podrien admetre, té clar que l’Ajuntament només pot
mantenir el servei als col·lectius més dèbils i la tarifa general de subvencionar a tothom
no; aquestes èpoques es van acabant tant a Inca com a pertot, no es pot subvencionar
tot. Quant als discapacitats, afirma que totes les administracions estan revisant la
duplicitat, perquè hi ha discapacitats que tenen el transport subvencionat, i el que no pot
ser és que, a més, l’Ajuntament d'Inca els paguin una subvenció; és el moment
d’optimitzar recursos i afavorir rls col·lectius més dèbils, però també han de ser seriosos
en la gestió. Ells han fet la feina, i poden admetre que s’hagin equivocat. Han revisat i han
decidit que donar la subvenció no és assumible per l’Ajuntament d'Inca. El Sr. Batle ja ha
dit al regidor que si tenia l’estudi econòmic li fes arribar perquè compari els preus, però
l’Ajuntament d'Inca no pot seguir el mateix ritme que duia, i ha de fer una passa enrere.
El Sr. Caballero creu que hi ha errades suficients com perquè es retiri. Quant a l’esmena
del Partit Socialista, comenta que a la vista de les factures ell entén que la subvenció als
universitaris es pot atorgar perquè és una tarifa establerta per l’EMT i, quant a les altres,
no sap com es podrien dur a terme, perquè haurien de cercar un sistema nou perquè no
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està dins les tarifes que aplica l’EMT; aquesta fa descomptes a universitaris, però no a
discapacitats.
El Sr. Batle entén el que vol dir la Sra. Sabater: un persona resident adulta que estigui en
atur tendrà descompte com en tenia abans. La gent que es tregui la targeta d’adult serà la
que estigui en atur i tendrà el descompte que tenia.
El Sr. Caballero considera que ho haurà de contemplar el conveni.
El Sr. Batle manifesta que no han de canviar el conveni de l’EMT, sinó que ho han de
canviar ells quan facin les targetes.
El Sr. Caballero comenta que així es fa una al·legació al conveni.
El Sr. Batle respon que no, sinó que es farà un canvi en la gestió interna. Ells seguiran
abonant subvencions als residents que estiguin aturats.
La Sra. Sabater no sap on s’ha de fer, però el que ells el que volen és que aquests
col·lectius siguin beneficiats de la targeta.
El Sr. Balte respon que té clar que s’hi pot contemplar perfectament.
Seguidament es passa a votar l’esmena del grup municipal del PSIB-PSOE amb
l’excepció expressada pel Sr. Batle “sempre que no estiguin, tant els universitaris com els
discapacitats, ja abonats o subvencionats”.
Abans de procedir a la votació, el Sr. Secretari comenta que allò que no té clar és com es
podrà controlar aquelles persones que estiguin en atur. Comenta que per ventura una
solució seria fer revisions anuals; el Sr. Secretari afirma que s’haurà de cercar una fórmula
per donar-hi solució, ja que, a més, aquest perfil no està previst.
El Sr. Rodríguez i el Sr. Caballero estan d’acord amb el Sr. Secretari i adverteixen que és
allò mateix que deien ells, per aquest motiu demanaven que el punt quedàs damunt la
taula fins al mes que ve, en què es podria haver aprovat per unanimitat.
El Sr. Aguilar adverteix que, si queda damunt la taula, a partir de dia 1 de gener no hi
haurà bonificacions, però si hi estan d’acord a deixar-l’hi, ell no hi té inconvenient.
La Sra. Sabater manifesta que per part del grup socialista no hi ha inconvenient a deixarlo damunt la taula perquè s’estudiï. Demana què passarà si es firma ara i després resulta
que no és correcte, si es podrà modificar.
El Sr. Aguilar contesta que el conveni és correcte, ve de l’Ajuntament de Palma i l’han
revisat els tècnics, i que si es firma entrarà en vigor per aquells dos col·lectius. Després es
tractaria d’afegir-ne un de nou i que han de mirar si a Palma els accepten, perquè no
saben si allà el tenen, atès que el problema resideix a controlar que una persona estigui
en atur.
El Sr. Caballero discrepa amb aquest conveni, considera que no és correcte perquè diu
“escolars de 5 a 17 anys, tarifa de 0,31”, aquesta tarifa no és correcta perquè la tarifa és 0
€. Els demana que mirin la factura i que la comparin amb el BOIB.
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El Sr. Aguilar diu que es la proposta de conveni que els ha enviat l’EMT de Palma.
La Sra. Sabater diu que el fet que l’hagi enviat l’EMT de Palma no vol dir que el conveni
sigui correcte, també se poden equivocar.
El Sr. Caballero comenta que aquí el tema és que confonen la tarifa de menors amb
l’escolar, i es pensen que l’escolar se referia als menors i no és així, perquè la tarifa
escolar són els universitaris i els menors paguen zero; l’Ajuntament d'Inca ho pagava tot
perquè la diferència del bitllet normal és d’un euro i, si s’analitza la factura, es pot
comprova com ho ha pagat l’Ajuntament. Han pagat els menors, els menors no paguen i
l’Ajuntament d'Inca pagava integrament el bitllet que val un euro. Allò que diu “tarifa
escolar” no es refereix als menors de 16 anys, sinó que són estudiants universitaris, i allò
que paguen és 0,31 els universitaris i 0,69 l’Ajuntament. Exposa que es pot veure a les
factures i que, per tant, hi hagut un error de confondre els menors amb els escolars; així,
el conveni està equivocat, l’hagi fet qui l’hagi fet.
El Sr. Batle demana al Sr. Secretari si es deixa el conveni damunt la taula i, perquè les
persones contemplades en el conveni no es vegin afectades, una vegada que s’aprovi el
conveni amb les rectificacions pertinents en el proper Ple, tendria caràcter retroactiu.
El Sr. Secretari respon que ell aprovaria el conveni ara tal com s’ha presentat, perquè el
conveni antic està denunciat i, per tant, a partir de dia 1 de gener no hi haurà cap tipus de
bonificacions per ningú i, a pesar que hi pugui haver aquests errors, considera convenient
aprovar-lo amb les esmenes que considerin oportunes; referent al perfil de les persones
en atur, demanaran si els ho accepten i, si s’han de fer modificacions, ja es presentarà
modificat el mes de gener. Comenta que, de modificacions, sempre se’n podran fer, però,
si ara no el renoven, es quedaran sense conveni.
Seguidament es passa a votar l’esmena a presentada i n’esdevé el següent resultat: dinou
(19) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular, el PSIB-PSOE i els
Independents d'Inca i dues (2) abstencions del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds.
Seguidament es passa a votar el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: onze
(11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, quatre (4) vots en contra del grup
municipal dels Independents d'Inca i el PSM-Iniciativa Verds, i sis (6) abstencions del grup
municipal del PSIB-PSOE.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la CI d’Hisenda referent al
conveni amb l’Ajuntament de Palma relatiu a la targeta ciutadana del transport urbà de
viatgers que presta l’EMT.
7.- Proposta de la Batlia per modificar el conveni amb el Consell de Mallorca relatiu
al servei d’extinció i prevenció d’incendis
Els reunits consideren la Proposta de Batlia per modificar el conveni amb el Consell de
Mallorca relatiu al servei d’extinció i prevenció d’incendis, de data 19 de desembre de
2011, i que transcrit textualment diu:
“En data de 21 de març de 1985 l’Ajuntament d’Inca i el Consell de Mallorca varen signar
conveni de col•laboració del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament, en el
qual es va pactar que l’Ajuntament hauria d’aportar l’1% del seu pressupost amb la
finalitat de coadjuvar al manteniment del servei.
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Als efectes d’alleugerar les càrregues econòmiques dels ajuntaments el Ple del Consell de
Mallorca en data 15 de desembre de 2011 va acordar suprimir la necessitat d’aportar
aquest 1% dels recursos ordinaris del pressupost, de forma que es proposa modificar el
paràgraf primer de la condició quarta del conveni en el sentit d’eliminar aquesta aportació,
i així el contingut serà únicament: “L’Ajuntament col•laborarà en la formació i en la
recollida de dades necessàries per al servei, en ordre a la realització prèvia de
programació i de planificació del servei.”
Amb la finalitat de dur endavant aquesta modificació el Consell de Mallorca ha remès a
l’Ajuntament l’addenda al conveni de modificació, la qual s’adjunta a la present proposta.
En conseqüència, considerant la conveniència d’aprovar aquesta modificació del conveni
per l’estalvi que suposa a l’Ajuntament –sols a l’any 2011 l’import és de 235.678,11
euros–, s’eleven a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES
D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col•laboració del servei de prevenció i
extinció d’incendis i salvament entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca, la qual
s’adjunta a aquesta proposta. Els efectes d’aquesta modificació es produiran a partir de la
signatura de l’addenda de modificació de conformitat amb el que disposa l’apartat tercer
de l’acord del Consell de Mallorca de dia 15 de desembre.
SEGON.- Facultar el Sr. Batle-president per signar aquesta addenda al conveni.”
“ADDENDA AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ SIGNAT ENTRE EL CONSELL DE
MALLORCA I L’AJUNTAMENT D’INCA EN DATA 21 DE MARÇ DE 1985 EN MATÈRIA DE
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT
Parts
La Sra. Maria Salom Coll, presidenta del Consell de Mallorca, nomenada pel Ple de la
Corporació en data 25 de juny de 2011, actuant en nom i representació del Consell de
Mallorca.
El Sr. Rafel Torres Gómez, batle de l’Ajuntament d’Inca, i facultat per a la signatura
d’aquesta addenda al conveni de col•laboració signat entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Inca en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament pel Ple de
data 23 de desembre de 2011.
Antecedents
1. El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 adoptà per
unanimitat la creació del Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament
(SERPREISAL).
2. Com a conseqüència de la creació del SERPREISAL, en data 21 de març de 1985 es
va signar un conveni entre les dues institucions amb l’objecte de regular la prestació per
part del Consell de Mallorca del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament dins el
terme municipal de l’Ajuntament d'Inca.
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3. En data 15 de desembre de 2011, el Ple del Consell de Mallorca va acordar:
a) Modificar l’acord de Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el Servei de
Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament (SERPREISAL) eliminant la necessitat de
que, per disposar del Servei, els ajuntaments de l’illa de Mallorca han d’aportar l’1 % del
seu pressupost.
b) Modificar la clàusula quarta de tots els convenis vigents per a la gestió del
SERPREISAL amb l’objecte de determinar que el Consell de Mallorca prestarà el Servei
de forma gratuïta.
Vistos tots aquests antecedents i vist que l’Ajuntament d’Inca ha prestat el seu
consentiment per a la modificació del conveni de col•laboració de referència, les parts
ACORDEN
Modificar el paràgraf primer de la clàusula quarta del conveni de col•laboració signat entre
les parts en data 21 de març de 1985, per a la prestació del servei de prevenció, extinció
d’incendis i salvament dins el terme municipal de l’ajuntament d’Inca. Aquesta clàusula
quedarà redactada de la forma que a continuació es detalla:
‘L’Ajuntament col•laborarà en la formació i en la recollida de dades necessàries per al
Servei, en ordre a la realització prèvia de programació i de planificació del Servei.’
Intervé el Sr. Batle. Explica que és un tema que va anunciar el Consell Insular de Mallorca
a l’Assemblea de Batles, a la qual ell era present. Manifesta la seva satisfacció perquè el
Consell Insular de Mallorca hagi tengut a bé aquesta deferència amb els municipis que es
veien gravats per l’import esmentat durant aquests anys. Expressa que va ser una bona
notícia acollida com a molt positiva i que és la possibilitat de no tenir una despesa que
abans tenien.
Intervé el Sr. Moreno. Manifesta que el grup socialista rep a priori com una bona notícia la
proposta perquè deixaran de pagar al Consell Insular de Mallorca 235.000 € que
representen un 1% del pressupost, que era allò que tenien firmat mitjançant un conveni
amb el Consell Insular de Mallorca. Diu a priori perquè no va ser a les converses ni a la
reunió de batles i batlesses on el Consell Insular de Mallorca va anunciar aquest gest cap
als municipis de Mallorca, i no saben si només es contempla per a l’any 2012. Demana al
Sr. Balte si li pot confirma aquesta dada.
El Sr. Balte li confirma que és com diu, encara que la idea és que no es torni a pagar.
El Sr. Moreno demana si l’Ajuntament d'Inca paga en anys vençuts, ja que estan parlant
de l’aportació de l’any 2011. Demana si ja no es contemplarà en els pressuposts de l’any
2012.
El Sr. Batle informa que ho varen demanar i que els varen contestar que no ho
contemplassin.
El Sr. Moreno continua la seva intervenció. Recorda que l’Ajuntament d'Inca té cedit el
solar del parc de bombers al Consell Insular de Mallorca i que des del grup municipal del
PSIB-PSOE –almanco des que ell en forma part– des de l’any 2003 sempre han
manifestat que Inca havia d’aportar manco quantitat en el conveni de bombers, perquè ja
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havien fet una aportació molt important en legislatures passades quan varen cedir aquest
solar. Explica que a la passada Comissió Informativa d’Hisenda varen demanar, i encara
l’estan esperant, una còpia d’aquest conveni de cessió del solar. Per aquest motiu i atès
l’esforç fet per la ciutat Inca en aquest servei comarcal, el grup socialista considera que
enguany es podrien veure compensats. Però, no és una excepció perquè s’ha fet en tots
els municipis de Mallorca, tant si han fet un esforç amb legislatures passades com Inca,
com si s’han limitat a dur a terme la seva aportació econòmica.
El Sr. Moreno avança que el grup socialista presentarà una iniciativa perquè Inca vegi
recompensat aquest esforç si l’any que ve, com es diu a la Proposta de Batlia, els tornen
a demanar 235.000 € perquè creuen que és de justícia que Inca, ja que ha fet aquest
esforç amb la cessió del solar, no es vegi afectada pel pagament de la dita quota que ha
estat pagant aquests darrers anys.
El Sr. Balte diu al Sr. Moreno que tendrà el suport per cercar la compensació. Quant al
conveni amb el Consell Insular de Mallorca, afirma que fa molts anys que es va cedir el
solar i que l’argumentació del Consell Insular de Mallorca amb tots als governs que han
passat ha estat la capacitat i benefici de resposta que tenia Inca. Considera que la
compensació podria ser la resposta que tenen en aquests moments, perquè podrien
trobar-se el cas que fos un altre municipi que els tengués cedit el solar i Inca només
tengués el servei, la resposta no seria la mateixa. S’ha d’analitzar tot, i el fet de tenir els
bombers dóna la possibilitat que la resposta dels bombers per apagar un incendi a Inca
sigui immediata, no és el mateix que si han d’anar a apagar-lo a Alcúdia. El Consell
Insular de Mallorca sempre ha defensat que els municipis que aporten el solar es
beneficien que el servei és més immediat que si es troba fora poble.
Intervé el Sr. García. El grup municipal dels Independents d'Inca exposa que no vol fer
interpretacions recercades. Pensa que no pagaran això i li sembla bé. La història del solar
és la que s’ha explicat. Afirma, que des que va participar en la cessió del solar, no hi va
haver manera d’aconseguir que Inca no pagàs, diu que es una cosa que s’ha de demanar
a tots els presidents que hi hagut al Consell Insular de Mallorca i a tots els consellers que
hi han estat, perquè amb un argument o un altre no s’ha aconseguit que Inca no pagàs. El
Sr. García diu que, si es tracta de no pagar el servei però continuar tenint-lo, ho veuen
positiu.
Intervé el Sr. Caballero. El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds està d’acord amb la
proposta i només espera que l’aigua també la posin els bombers, perquè a Inca l’han
venuda.
El Sr. Batle agraeix el suport de tots els grups.
El Sr. Moreno vol fer un incís. Quan ell parlava de la petició que el grup socialista ve fent,
recorda que l’Ajuntament d'Inca va rebre fa dos anys la proposta d’instal·lar o ubicar al
municipi d’Inca la central d’emergències que es tenia projectada des del Departament
d’Interior del Consell Insular de Mallorca, i fins i tot va sortir en premsa que hi havia la
possibilitat de cedir uns solars que estaven devora l’antiga fàbrica de can Yanko.
El Sr. Batle explica que es varen visitar, hi varen anar els tècnics.
El Sr. Moreno creu que en aquells moments ja varen coincidir amb les reivindicacions que
es feien per part de l’equip de govern del Partit Popular, i que eren que, si es duia a terme,
que l’Ajuntament d'Inca deixàs de pagar aquesta quantitat perquè cedien tota una sèrie de
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solars. Si se cedeixen tots els solars a tots els que ho demanen, ja serà un patrimoni
important que l’Ajuntament d'Inca que deixa de tenir.
El Sr. Batle respon que ell no pot garantir que no es torni a pagar, però pot manifestar que
la intenció de la presidenta del Consell Insular de Mallorca és que sigui així. Li va dir que
es feia aquesta passa inicialment, però que la idea era que la despesa la sufragàs
íntegrament el Consell Insular de Mallorca. No pot dir si serà tota la legislatura o si serà
per sempre, malgrat que la intenció que va manifestar la presidenta va ser aquesta.
Entenen que és un servei insular i que és una despesa que ha de sufragar el Consell, i
que gravava els ajuntaments; era una manera de descarregar-los d’una despesa.
Quant al solar que comentava el Sr. Moreno li diu que té raó; hi varen anar, es varen fer
els informes i pareixia que anava per bon camí, però s’ha d’avaluar. Reivindicar que hi
hagi una compensació és favorable per a tots perquè, si arriben doblers al municipi, tenen
més possibilitats de fer front a la despesa, però a vegades a les institucions hi ha cert
compromís de col·laboració i ells han de pensar sempre com a capital de comarca, com a
centre, així ho varen fer quan varen reclamar l’Hospital i altres serveis; per una banda, té
avantatges i, per l’altra, desavantatges.
Seguidament es passa a votar la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia per modificar el
conveni amb el Consell de Mallorca relatiu al servei d’extinció i prevenció d’incendis.
8.- Proposta de la Batlia per modificar les festes locals del municipi de l’any 2012
Els reunits consideren la Proposta de Batlia per modificar les festes locals del municipi de
l’any 2012, de data 15 de desembre de 2011, i que transcrita textualment diu:
“En data 2 de setembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament d’Inca, amb la consulta prèvia a les
entitats sindicals i empresarials més representatives, va elegir els dies 17 de gener,
festivitat de Sant Antoni, i el dia 30 de juliol, festivitat dels patrons de la ciutat, Sant Abdon
i Sant Senén, festes locals de la ciutat per a l’any 2012.
En aquell moment no ens vàrem apercebre que el dia 26 de desembre, segona festa de
Nadal, no havia estat elegida com a festa pel Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma, com era tradicional, per la qual cosa passava a laborable.
Aquests dies hem detectat aquesta situació i tenint en compte la importància que té la
segona festa de Nadal dins els nostres costums i tradicions, es considera adient substituir
el dia 17 de gener com a festa local per dia 26 de desembre.
Fetes les consultes amb la Conselleria ens han confirmat la possibilitat encara de fer la
modificació. També s’ha consultat amb les entitats sindicals i empresarials, amb el resultat
favorable que consta en l’expedient.
En conseqüència se sotmeten a la consideració del Ple les següents PROPOSTES
D’ACORD:
Primer.- Modificar l’acord del Ple municipal de data 2 de setembre de 2011, en el sentit de
substituir com a festa local el dia 17 de gener, pel dia 26 de desembre de 2012, segona
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festa de Nadal.
Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Conselleria de Treball i Formació.”
Intervé el Sr. Batle. Explica que va avisar personalment els portaveus de tots els grups
municipals per comentar-los-ho. Quan varen elaborar el calendari de festes locals tenien
la informació que la mitjana festa de Nadal seria festiva, i per això varen optar per
mantenir la proposta del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds que el dia 17 de gener,
Sant Antoni, fos festa. Continua que, una vegada que se’ls va comunicar que dia 26 de
desembre no era festa, varen proposar rectificar la data; es varen posar en contacte amb
la Conselleria de Treball i Formació per demanar si es podria fer, els varen contestar que
sí i que havia passat amb altres municipis. Ells varen justificar que a Inca hi havia molta
tradició de celebrar la segona festa de Nadal perquè la gent aprofita per reunir-se en
família.
Intervé el Sr. Ramis. Vol agrair la intervenció que ha fet el Sr. Rodríguez aclarint el terme
de parenòstic perquè no és en cap cas un terme despectiu, sinó que és un costum molt
arrelat a tot Europa, entre diferents editors tenen aquests parenòstics, que són molt
respectables; una altra cosa és que encertin o no en les seves prediccions.
Quant al tema que els ocupa, el Sr. Ramis considera que és una proposta molt encertada i
per això li donarà suport. Cosa diferent és que comparteixi aquesta decisió que ha pres el
Govern de les Illes Balears d’eliminar una festa tan tradicional i profundament arrelada a
les famílies mallorquines. Li queda el dubte si aquesta mesura servirà per a alguna cosa,
vistes les propostes que ha fet el Sr. Rajoy que no quedin festes entre setmana i dur-les
totes a dilluns. Com que l’any que ve el dia de Nadal cau en dimarts, el dia 26 de
desembre seria dimecres, però seguint les indicacions del Sr. Rajoy, que ha dit que no
volia que hi hagués pont, passaria a Nadal, que és com ho tenien fins ara. El Sr. Ramis
espera que surti bé el canvi.
Intervé el Sr. García. Demana disculpes per no adonar-se en un primer moment d’aquest
canvi de festes. Ja varen manifestar en un principi que no hi havia cap inconvenient per a
la rectificació. Aprofita per retirar la proposta que va fer al darrer Ple consistent que per a
l’any que ve s’escollís el dia de Sant Àngel com dia de festa local, perquè fos rotatiu, Sant
Antoni-Sant Àngel, però, vist que es retira que la festa de Sant Antoni com a festa local, es
dóna per compensant.
El Sr. Batle expressa en to dissentit que després de l’exposició del Sr. Rodríguez creu que
seria més important que fos festiu a Inca Sant Àngel.
Intervé el Sr. Rodríguez. Exposa que quan el PSM-Iniciativa Verds va presentar la
proposta de la festivitat de Sant Antoni com a festiu per a Inca, així com ho és a una gran
majoria de pobles de Mallorca, es va fer en el sentit de poder consolidar la festa a Inca,
però entenen que, atès el despropòsit d’algú, aquest festiu no és de la Comunitat
Autònoma com ho venia sent fins ara, i entenen que ara mateix a Inca és més festiva la
segona festa de Nadal que Sant Antoni; per això, el grup municipal del PSM-Iniciativa
Verds hi votarà a favor. Demanen que, en vistes al mateix esperit, per a l’any que ve es
torni a escollir la festivitat de Sant Antoni com a festa local per aconseguir algun dia que
sigui un altre dels patrons d’Inca com ho és de l’immensa majoria dels municipis de
Mallorca.
El Sr. Batle respon en to distès al Sr. Rodríguez que ell va ser un dels defensors que Sant
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Antoni fos festa a Inca, però que avui les afirmacions fetes per ell li han desmuntat
l’argument.
Seguidament es passa a votar la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia per modificar les
festes locals del municipi de l’any 2012.
9.- Dictamen de la CI d’Urbanisme per aprovar inicialment el Reglament per a la
regulació de l’ús dels locals d’assaig destinats a activitat musical
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar
inicialment el Reglament per la regulació de l’ús dels locals d’assaig destinats a activitat
musical, de data 19 de desembre de 2011, i que transcrit textualment diu:
“INFORME-PROPOSTA que emet el lletrat assessor municipal en relació amb l’aprovació
inicial del REGLAMENT PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DELS LOCALS D’ASSAIG
DESTINATS A ACTIVITAT MUSICIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT D’INCA, perquè
s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I.- VIST l’interès del departament de Joventut de l’Ajuntament d’Inca a regular l’ús dels
diferents locals d’assaig propietat municipal i als efectes de garantir una correcta utilització
pels usuaris d’aquests espais dirigits, principalment, als joves amb aspiracions musicals i
culturals.
II.- VIST que el Reglament ha estat objecte de discussió i estudi amb els grups polítics
amb representació al consistori, mitjançant la seva presentació a diferents comissions
informatives d’Urbanisme i Medi Ambient.
III.- ATÈS el que disposa el Real decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de béns de les entitats locals, normativa que s’aplicarà de forma subsidiària en
tot allò que no estigui regulat al Reglament municipal.
IV.- ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, en relació amb el procediment a seguir per a l’aprovació de les
ordenances i reglaments municipals.
V.- ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, per a l’aprovació inicial de les ordenances municipals serà necessari
el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la corporació.
VI.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora
de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals de 28 de novembre de 1986; el lletrat assessor municipal que subscriu sotmet el
present informe-proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió
Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació
a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
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1.- APROVAR inicialment el REGLAMENT PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DELS
LOCALS D’ASSAIG DESTINATS A ACTIVITAT MUSICIAL PROPIETAT DE
L’AJUNTAMENT D’INCA.
2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta de
REGLAMENT PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DELS LOCALS D’ASSAIG DESTINATS A
ACTIVITAT MUSICIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT D’INCA, mitjançant anunci que
es publicaran en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
General (Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) d'aquest Ajuntament i formular al l egacions
i/o suggeriments. En el cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment,
s'entendrà aprovada definitivament la proposta de reglament municipal. Inca, 19 de
desembre de 2011. El lletrat assessor municipal. Carlos Mena Ribas.
Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient a la seva sessió de dia 19 de
desembre de 2011, es va acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i
elevar-lo a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial.”
Intervé el Sr. Devis. Explica que l’Ajuntament d'Inca amb la intenció de potenciar i facilitar
la cultura dels joves va construir diferents locals musicals amb els següents objectius:
potenciar l’expressió artística dels joves mitjançant la música, afavorir les relacions socials
entre els joves i la seva participació social, propiciar un lloc en condicions per a la pràctica
de la música, dinamitzar la creació de nous grups musicals, facilitar la participació dels
joves en les activitats que mostra l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d'Inca. Seguidament,
el Sr. Devis llegeix el primer punt d’acord.
Intervé la Sra. Oses del grup municipal del PSIB-PSOE. Manifesta que el grup socialista
considera molt important facilitar i potenciar la cultura entre els joves, creuen que la
regularització d’aquests locals d’assaig era urgent i necessària per tal d’evitar possibles
conflictes, així com per poder donar la possibilitat a tots els grups que estiguessin
interessats en uns locals d’assaig, i que tots tenguin les mateixes oportunitats. També
afirma que valoren positivament que els hagin donat l’oportunitat de dialogar i consensuar
aquest reglament, motiu pel qual el vot del grup municipal del PSIB-PSOE serà favorable.
Intervé la Sra. Barceló. El grup municipal dels Independents d'Inca també considera molt
positiu que es reguli l’accés a aquests locals, comparteix tots els objectius que es
contemplen a la Moció i que es pretenen amb aquesta mesura, però hi tenen dues
objeccions a fer: una seria sobre l’assegurança, perquè a la Comissió Informativa
d’Urbanisme es va dir que cada un dels grups es faria càrrec de l’assegurança del seu
local; ella no ho ha vist reflectit en la proposta que els presenten, encara que sí ha pogut
comprovar que s’ha recollit la proposta dels Independents d'Inca sobre que la pròrroga de
l’anualitat sigui com a màxim d’un any més, però no es reflecteix allò que va dir el regidor
de Joventut que cada grup pagaria l’assegurança del seu local.
A més, el grup municipal dels Independents d'Inca també entén que cada grup hauria de
contribuir amb el consum d’electricitat. Durant aquesta sessió plenària s’ha insistit en
distintes ocasions amb les mesures d’estalvi en electricitat i altres mesures que s’han
imposat, i entenen que s’haurien de cobrar les despeses d’electricitat i no tan sols com
una mesura per estalviar uns doblers a l’Ajuntament d'Inca, sinó també perquè, vist que el
lloguer és gratuït i se’ls cedeix una part important, hi haurien de contribuir, tal com es va
dir a la Comissió. Si després l’Àrea de Joventut té pressupost i considera que ho ha de
subvencionar, ja seria una altra qüestió. Insisteixen que la seva opinió és que els grups se
n’han de fer càrrec perquè és una quantia petita i que s’ha de tenir en compte que hi ha
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grups que ja fan actuacions, tenen ingressos i, per tant, la poden assumir. Per altra banda,
creuen que és una manera de fomentar la responsabilitat dels joves, que han d’entendre
que s’han de comprometre amb les coses amb les que s’impliquen, i també seria una
manera de fomentar una mesura d’estalvi perquè, si saben que ho han de pagar, tendran
més cura de no deixar llums encesos o aparells endollats. Per això, demana una
contribució amb independència si després l’Àrea de Joventut té pressupost i es consideri
que s’ha de subvencionar part o tot, a tots els joves, als que no actuen, o a partir d’una
determinada edat, etc. Conclou que seria una mesura de responsabilitat i d’estalvi.
Intervé el Sr. Caballero. Coincideix amb la resta de grups amb la necessitat d’aquest
reglament. Vol destacar el fet que el regidor de Joventut ha donat la possibilitat de discutirho en profunditat i fer les aportacions que han estat necessàries a les comissions
d’Urbanisme. Així, quan l’equip de govern fa les coses bé no té cap inconvenient a dir-ho i
reconèixer-ho, i en aquest cas han pogut discutir la tramitació. Manifesta la seva
satisfacció perquè aquest tema es va presentar a una Comissió i, quan ell va demanar
que quedàs damunt la taula per poder dur a terme aquest debat en profunditat, es va fer.
Reitera la seva satisfacció pel procés que s’ha duit a terme.
Intervé el Sr. Devis. Contesta a la Sra. Barceló que varen quedar que l’assegurança seria
una assegurança en comú i que cada usuari d’aquests locals pagaria una petita quantitat
de l’assegurança.
La Sra. Barceló comenta que no hi està reflectit.
El Sr. Devis respon que per ventura el Sr. Mena, que és qui ha fet l’informe, no ho ha
posat correctament. El Sr. Devis ho comprovarà. Quant al tema de l’electricitat, explica
que es va realitzar una reunió amb els membres dels locals d’assaig i que varen
considerar que és una petita quantitat la que es gasta de corrent. A més, el corrent que es
paga d’allà és el de tot el Quarter, hi ha un comptador general de tot el Quarter; per tant,
és difícil extreure part que correspon a aquests locals, per tal raó ja no es va posar.
El Sr. Batle explica que és un problema de logística i que haurien de muntar uns
comptadors a cada local, segurament és complicat gestionar-ho perquè deu ser
comptador general per edificacions. No obstant això, considera que allò que s’ha de
gestionar i fiscalitzar és el bon ús dels locals i de la despesa.
Seguidament es passa a votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
afegint que l’assegurança que seria col·lectiva, no individual, i quedaria descartat el tema
del corrent, i n’esdevé el següent resultat: dinou (19) vots a favor del grup municipal del
Partit Popular, el PSIB-PSOE i el PSM-Iniciativa Verds, i dues (2) abstencions del grup
municipal dels Independents d’Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per aprovar inicialment el Reglament per la regulació de l’ús dels locals
d’assaig destinats a activitat musical.
10.- Dictamen de la CI d’Urbanisme per aprovar inicialment l’Ordenança de gestió de
residus domèstics
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar
inicialment l’Ordenança de gestió de residus domèstics, de data 29 d’agost de 2011, que
transcrita textualment diu:
60

“INFORME-PROPOSTA que emet el lletrat assessor municipal, en relació amb l’aprovació
inicial de l’Ordenança de gestió de residus domèstics, perquè s’elevi a la decisió del PLE
DE L’AJUNTAMENT.
I.- VIST l’interès del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Inca per aprovar una
ordenança de gestió de residus, amb la finalitat d’adaptar-se a la normativa
supramunicipal en aquesta matèria, en concret, el Pla Director Sectorial de Gestió de
Residus de l’Illa de Mallorca, així com la recent Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i
sòls contaminats.
II.- VISTA la necessitat d’adequar la normativa municipal a una correcta regulació de la
recollida selectiva, gestió, control i inspecció de residus domèstics, per fomentar i
consciencià als ciutadans, així com establir els seus drets i deures en aquesta matèria.
III.- ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local; l’article 17 del Real decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
IV.- ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, per a l’aprovació inicial de les ordenances municipals serà necessari
el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la corporació.
V.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de
les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de
28 de novembre de 1986; el lletrat assessor municipal que subscriu sotmet el present
informe-proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Medi Ambient perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1.- APROVAR inicialment la proposta d’ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE
RESIDUS DOMÈSTICS.
2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta de
l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS mitjançant anunci
que es publicaran en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
General (Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) d'aquest Ajuntament i formular al legacions.
En el cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada
definitivament la proposta de modificació de l’ordenança municipal. Inca, 19 de desembre
de 2011. El lletrat assessor municipal. Carlos Mena Ribas.
Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient, a la seva sessió de dia 19 de
desembre de 2011, es va acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i
elevar-lo a la consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial.”
Intervé la Sra. Tarragó del grup municipal del Partit Popular. Agraeix la feina feta pels
serveis jurídics de l’Ajuntament d'Inca i al tècnic de Medi Ambient, així com la col·laboració
de tots els grups municipals que han participat en la redacció i millora d’aquesta
ordenança.
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Intervé el sr. Moreno. Recorda que l’aprovació de l’Ordenança és per estricte compliment
del Pla Sectorial de Residus de l’Illa de Mallorca i pensa que allò estrany és que encara
no la tenguin, encara que molts d’aquests apartats estaven contemplats dins diferents
ordenances i sobretot dins l’Ordenança de neteja de l’Ajuntament d’Inca. El sr. Moreno es
dirigeix al Sr. Aguilar i li diu que, quan s’aproven aquests tipus d’ordenances, el grup
municipal del PSIB-PSOE sempre manifesta que com creuen que s’han de dur a
compliment al 100% van acompanyades d’una sèrie de despeses. Així, volen saber si
aquesta ordenança, que és sobretot tot de serveis a nivell domiciliari i de grans
generadors de residus, va acompanyada d’una memòria econòmica i també d’una previsió
als pressuposts de l’any 2012 que s’ha de complir aquesta ordenança, que previsiblement
d’aquí un mes començarà a funcionar. Afirma que, encara que sigui de serveis a nivell
domiciliari i sobretot de grans generadors de residus a Inca, també és favorable que hi
hagi una major participació dels ciutadans, perquè com més participació ciutadana menys
cost tendrà per a l’Ajuntament; aquesta participació de ciutadans es dóna sobretot en el
reciclatge i la recollida selectiva. Explica, per als qui han estat observant els darrers anys
els resultats anteriors quant a reciclatge de vidre, cartó, plàstic, que Inca està molt per
davall de la mitjana i que han de fer encara més feina de la que han fet fins a aquest
moment per poder aconseguir els nivells òptims de mitjana de l’illa de Mallorca. Avança
que el seu vot serà a favor i que aquest és un clar exemple de com es poden fer les coses
i millorar el funcionament del consistori i del plenari; aquest assumpte es va dur amb
previsió i amb temps, i cada grup va poder fer les esmenes i aportacions oportunes, fins i
tot varen tenir una reunió amb els tècnics, els quals han ajudat posant el seu gra d’arena.
El Sr. Moreno afirma que aprovaran aquesta ordenança, ja que tal vegada és un servei
que fins ara realitzava el Consell Insular de Mallorca amb un cost d’uns 30.000 € i que no
saben si a partir del mes de maig o primers del mes de juny haurà de ser el mateix
Ajuntament d'Inca qui hagi de fer la recollida selectiva a la ciutat.
Intervé el Sr. García. Considera que en aquest tema no entrarà en profunditat, entén que
el component tècnic i legislatiu és important, sense descartar el polític, però sí que
adverteixen que obriran un nou debat sobre la gestió de residus a Inca, perquè pensen
que hi haurà motius suficients per tornar-ne a parlar. En principi els pareix bé, però, com
sempre han manifestat quan s’aproven noves ordenances i reglaments, allò important és
fer-ho complir, i es veurà realment quin és el fet de tenir una nova ordenança i el fet de
fer-la complir. Exposa que una feina de l’oposició és estar vigilant d’allò que fa el govern i
que en aquest sentit estaran prou vigilants.
Intervé el Sr. Caballero. Exposa que consideren satisfactori el procés que ha seguit l’equip
de govern per discutir la proposta. Per tal motiu, felicita novament l’equip de govern (diu
que ja són dues les vegades que els felicita en aquest ple) perquè han tengut l’oportunitat
de fer els aportacions que han considerat oportunes. Com en l’anterior punt votaran a
favor de l’aprovació inicial, tenint en compte que, si consideren que en algun moment s’ha
de presentar alguna al·legació perquè considerin que es pot millorar, així ho faran, però
d’entrada votaran a favor de l’aprovació inicial perquè la consideren necessària i el procés
de tramitació ha estat constructiu.
Seguidament es passa a votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per aprovar inicialment l’Ordenança de gestió de residus domèstics.
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11.- Moció del grup municipal socialista del PSIB-PSOE per al reinici immediat de
les emissions i elaboració d’una nova programació de la ràdio municipal
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21)
Els reunits consideren la Moció del grup municipal socialista PSIB-PSOE per al reinici
immediat de les emissions i elaboració d’una nova programació de la ràdio municipal, de
data 19 de desembre de 2011, i que transcrit textualment diu:
“El grup municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d'Inca, a l’empara de l’establert a l’art.
97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament
orgànic de l’Ajuntament d'Inca, formula la següent proposició per al reinici immediat de les
emissions i elaboració d’una nova programació de la ràdio municipal ‘So d’Inca’.
Fa pocs dies vàrem conèixer que l’empresa Falcó Produccions havia decidit de forma
unilateral trencar el conveni signat amb l’Ajuntament d’Inca pel qual es feia càrrec del
manteniment i programació de la Ràdio Municipal So d’Inca Ràdio.
Aquesta decisió afegida a l’actitud de l’equip de govern del Partit Popular de suspendre
definitivament també les emissions radiofòniques suposen un greu perjudici social a la
ciutadania i tots els col·lectius socials, culturals, esportius, educatius de la nostra ciutat.
El tancament de TEVEÍ i de So d’Inca augmenten el buit informatiu generat amb la
desaparició de la Televisió de Mallorca i Ona Mallorca, que eren tot un referent plural de la
informació social i política de la Part Forana.
Els arguments exposats pel PP, similars als exposats a nivell insular per la presidenta del
Consell, la també inquera Maria Salom, responen hipotèticament a un presumpte estalvi
econòmic que fa inviable assumir el manteniment i programació de la ràdio municipal amb
recursos propis.
Cal recordar com l'equip de govern del PP no va deixar de sol·licitar la corresponent
llicència de la ràdio municipal, tal com contempla la nova Llei estatal general de la
comunicació audiovisual, fet que podria haver provocat la desaparició de l’emissora
municipal So d’Inca Ràdio; fet que finalment s’ha produït malgrat haver aconseguit una
nova llicència per un període de 15 anys.
La ràdio municipal és i ha de seguir essent una eina fonamental per fomentar la cultura, a
la vegada que ha d’informar de l’actualitat del municipi amb la màxima participació
ciutadana, un objectiu que des de fa temps, amb l’entrada al govern del Partit Popular, s’ha
anat perdent poc a poc fins arribar a l’actualitat, fins a la seva desaparició.
Davant aquesta situació, des del PSOE inquer, creiem que és necessari prendre mesures
contundents per evitar, d’una banda, la definitiva desaparició de l’emissora municipal i de
l’altra, fomentar i dinamitzar el seu funcionament amb la presa de les decisions apropiades
per aconseguir que l’emissora municipal pugui recobrar el seu sentit com a servei públic, a
més del seu esperit de foment, tant de la cultura com de la participació ciutadana inquera.
Amb aquest esperit, el grup PSIB-PSOE presenta al plenari una proposta per tal instar
l’Ajuntament de forma immediata iniciar les gestions necessàries per restablir les
emissions de la ràdio municipal So d’Inca Ràdio; així com, requerir que amb un termini de
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dos mesos, presenti una nova programació radiofònica, que actualitzi el seu contingut,
amb el compromís de dotar la programació d’un espai específic de foment de noves
iniciatives i participació ciutadana, entre les quals de forma ineludible cal incloure la
retransmissió en directe dels plens municipals.
Per tots aquests motius, i amb la intenció de proporcionar més seguretat i control sobre
les instal·lacions d’infraestructures radioelèctriques, el grup municipal del PSIB-PSOE
presenta a la consideració del Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’ ACORD:
1.- L’Ajuntament d’Inca acorda el reinici immediat de les emissions i l’elaboració d’una
nova programació de la ràdio municipal de la ràdio municipal So d’Inca.
2.- L’Ajuntament d’Inca acorda habilitar urgentment un local per destinar-ho a la seu de la
ràdio municipal.
3.- L’Ajuntament d’Inca acorda disposar de l’equipament equipament tècnic, material,
personal i econòmic pel reinici de les emissions.
4.- L’Ajuntament d’Inca a traves del Patronat municipal de ràdio elaborarà un estudi de
viabilitat de la ràdio municipal So d’Inca.
5.- Constituir una comissió integrada per periodistes locals que assessorin el Patronat
municipal de ràdio per potenciar aquesta emissora local com a mitja bàsic de cohesió
social i d’informació de la ciutat.”
Intervé el Sr. Ramis. Fonamenta la presentació d’aquesta moció en la preocupació que
tenen en aquests moments pel buit que s’està produint pel que fa a la informació local,
especialment en l’apartat ràdio visual. Diu que des del moment en què es va prendre la
decisió del desplaçament de la ràdio municipal des de les instal·lacions municipals a unes
instal·lacions privades que tots saben que era una irregularitat, i després de 16 anys de
funcionament, hi ha hagut una manca d’interès per la dita ràdio. Una ràdio que ha fet una
feina importantíssima i que cobria la informació local tant cultural, com esportiva, com
social d’Inca, i que en un moment determinat es va crear una manca de preocupació que
va ser clara l’any passat quan l’Ajuntament fins i tot no va sol·licitar la llicència estatal per
garantir la freqüència. És un fet que ells varen manifestar i després l’Ajuntament va poder
aconseguir, també gràcies les gestions del grups socialista amb la Direcció General de
Comunicacions; es tracta de la llicència per un termini de 15 anys, de la qual en aquests
moments disposava.
El Sr. Ramis sap que el Sr. Aguilar farà referència al tema econòmic; és cert que tendrà un
cost, però també que durant aquests vuit darrers anys l’Ajuntament d'Inca i el Partit
Popular ha signat convenis per un import de més de 700.000 € per subvencionar la TVI i
que aquesta empresa, Falcó, s’encarregàs de la retransmissió de So d’Inca. Fa tres o
quatre anys, la desaparició de la ràdio municipal era un fet perquè només retransmetia
música i algun programa en què intervenia l’equip de govern o l’oposició a hores dolentes.
Comenta que amb els recursos que s’ha gastat l’Ajuntament d'Inca tendria de sobra per
haver ofert un mitjà de comunicació públic i participatiu com hi ha a altres municipis, un
mitjà proper als ciutadans, que servís per informar de tots els esdeveniments que es
produeixen, i que no passàs com als darrers actes culturals, en els quals pràcticament
només hi hagut els regidors de l’Ajuntament d'Inca com a molt. Considera que és una
necessitat continuar amb aquest mitjà, és necessari fer una ràdio que sigui pública,
participativa i eficient.
Per això exposat, el grup socialista reclama que es tornin a reiniciar les emissions de la
ràdio municipal So d’Inca, l’elaboració d’una programació de la ràdio municipal i que
acordin habilitar urgentment en els pressuposts una partida econòmica i també un local
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per destinar-lo a l’ús de la ràdio municipal. Així mateix, demana disposar d’un equipament
tècnic que fa uns anys era municipal i que no té per què suposar un cost. El Sr. Ramis fa
referència a les propostes que ha dit el Sr. Batle que havia rebut per gestionar la ràdio de
manera gratuïta, però li preocupa que sigui una ràdio municipal dirigida al grup municipal
de l’equip de govern, quan allò es necessita és que sigui equilibrada en les intervencions
dels diferents grups, com passa amb altres ràdios públiques municipals. A més, reclama
que s’elabori un estudi de viabilitat de la ràdio municipal So d’Inca i constituir una comissió
integrada per periodistes locals que assessorin al Patronat municipal de ràdio.
Intervé el Sr. García. Considera que s’ha de valorar la proposta tenint en compte que
durant més de 4 anys el grup municipal dels Independents d'Inca no ha assistit a
programes de ràdio, ni tan sols a la televisió. Creu que no és el moment de debatre sobre
si se subvenciona la ràdio o la televisió, ja que les discussions han estat nombroses i la
postura dels Independents d'Inca sempre ha estat que no entenien per què havien de
funcionar d’aquesta manera i per què gastaven doblers amb els resultats que donava. És
a dir, l’audiència mai es va controlar ni mai se’n va saber el funcionament efectiu, només
era un emissora que quan funcionava ho feia i quan no, deixava de funcionar. Continua
que la culminació d’aquesta història és que simplement a la majoria municipal ja li anava
bé com estava i ara que ha desaparegut també li va bé perquè ara subvencionaran el
Facebook, perquè el podran controlar directament i sortirà allò que volen que se sàpiga. El
grup municipal dels Independents d'Inca creu que el ciutadà té dret a una informació
objectiva i municipal, a una major informació possible, i com que els plenaris són una part
de la informació municipal, es fan el matí, la qual cosa es justificava dient que el ciutadà
podria veure la retransmissió per la televisió o escoltar-lo per ràdio. Ara bé, ara ja no tenen
aquesta possibilitat i, encara que es pugui seguir per Facebook, l’usuari d’aquesta xarxa
social és un nombre molt reduït. Creu que és important fer un debat urgent per resoldre el
tema, i no entrarà dins les desqualificacions que fa el Sr. Aguilar, que diu que no és temps
de televisions ni de ràdios, ja que creu que hi ha coses que han de perdurar perquè, si no
és temps de teatres ni de cines, la qüestió és que el temps passa i a Inca no hi ha ni cine,
ni ràdio, ni teatre; hi ha coses intemporals i s’ha d’intentar que funcionin. Reconeix que no
és moment de crear una ràdio o televisió amb una gran inversió, però sí creu que s’ha
d’avaluar que, ja que n’hi havia una que funcionava, quin cost representaria tenir una
ràdio que funcioni. Amb el condicionament que creu que s’ha d’estudiar i amb urgència,
poden votar a favor de les mocions sense entrar en el detall de tots els apartats; creuen
que la ràdio hauria de funcionar a Inca.
Intervé el Sr. Caballero. El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds coincideix amb l’esperit
de la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE i, com ha explicat el Sr. García, també
farien matisacions als acords que es presenten; però, entenen la voluntat del grup
socialista i hi votaran a favor. Recorda al Sr. Aguilar que el Sr. Batle estava disposat –així
ho va dir a l’OA de la ràdio en el 2012– a aportar 5.000 € per a un nou conveni amb una
empresa privada de televisió. Si el Sr. Batle estava disposat a destinar-los-hi, es poden
aportar per fer una ràdio publica. Creu que al Partit Popular no li agraden els mitjans de
comunicació i que prefereixen tancar-los, però opina que es podria continuar amb la
viabilitat de la ràdio municipal d’Inca.
Intervé el Sr. Batle. Diferencia dos temes en aquesta moció: per una banda, la viabilitat de
la ràdio municipal –per ell és important tenir la possibilitat de poder tenir una mitjà de
comunicació local municipal–, però hi ha una altra connotació, que és l’econòmica, igual
d’important que la primera. Quan parlen d’optimitzar recursos i prioritat de despesa,
implica que per ells no és una prioritat, però entén que el grup socialista ho plantegi amb
la Moció; ho respecta, però no ho comparteix. Ja va anunciar que estava obert a
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propostes per mantenir la ràdio oberta i, com ja ha dit, n’ha rebut una que li proposa obrir
les emissions de ràdio municipal amb un cost assumible, fins i tot n’hi ha alguna que és
amb un cost zero. Explica que hi ha hagut molta gent interessada, entre ella altres mitjans
locals. El Sr. Balte diu als portaveus dels grups de l’oposició que li presentin propostes i
que s’estudiaran. Per ell el sentit d’aquesta moció no és el que ell va explicar a la
Comissió, perquè demana que es torni a obrir i continuar, i estar a l’espera de quina
despesa implica; ell no hi està disposat. El Sr. Balte no té interès a tancar ràdios i
televisions públiques, però entén que les administracions s’han de dedicar a aquelles
activitats que són pròpies i que a la societat actual hi ha oportunitats perquè tothom pugui
expressar la seva opinió; hi ha mitjans de comunicació de tot tipus perquè tothom pugui
tenir el seu espai i defensar les seves idees i fer propostes. Argumenta que les
administracions han estat fet feina allà on no els pertocava i, tenint en compte la recessió
econòmica actual, el Sr. Balte considera que és un error mantenir una ràdio municipal,
sobretot amb una despesa com la que tenia. Respecte que els grups de l’oposició ni ho
entenguin ni ho comparteixin, però, vol deixar clar que per part de l’equip de govern no hi
ha cap interès a callar l’opinió de l’oposició ni de ningú, perquè existeixen mitjans
suficients i plurals perquè tothom pugui defensar les seves idees. Quan se’ls planteja la
possibilitat de rescindir el contracte pensen en clau de gestió, en clau econòmica, i que
avui que poden rescindir aquest contracte seria un error mantenir-lo. Consideren que no
és una despesa prioritària i per tal motiu hi votaran en contra. No obstant això, manté que
segueixen tenint la porta oberta per poder obrir la ràdio municipal sempre que sigui amb
un cost relatiu, i molt millor si fos gratuït. Si han d’aportar un local, el posaran; per a
l’enllaç, també el posaran a disposició; si han de fer una despesa inicial d’equipaments,
també es pot fer, però crear una despesa de personal, etc., no s’ho poden plantejar en
aquests moments, perquè han de prioritzar despesa.
El Sr. Ramis creu que no s’ha entès la Moció perquè tot està molt obert quant a allò que
és l’obertura d’aquesta ràdio municipal, i no es demana que el contracte que es tenia
signat no es deixi de rescindir. Afirma que l’empresa Falco ha deixat d’emetre, ha reclamat
la rescissió del contracte; ells hi estan d’acord, però estan parlant de mantenir la ràdio
municipal. El Sr. Ramis comparteix amb el Sr. Balte que els polítics no s’han d’involucrar
en temes que no els pertoca, però, si fos així, es demana per què el Partit Popular va
decidir fer desaparèixer totes les emissores locals de les quals ara disposarien. El Sr.
Ramis comenta que potser abans hi hagués mitjans suficients com diu el Sr. Balte, però
que ara han tancat Televisió de Mallorca, varen tancar totes les ràdios i televisions locals,
varen tancar Ona Mallorca, desapareix Televisió d’Inca, desapareixerà So d’Inca; de
públiques només quedarà IB3, que ha d’abraçar tot el marc de les Illes Balears; per tant, a
part del Dijous Bo, difícilment hi podran tenir entrada. De privades, només en queda una,
que està en perill que també la tanquin. Comenta que l’equip de govern té convenis amb
diferents emissores i que el Sr. Balte hi pot anar, però no l’oposició.
El Sr. Ramis assenyala que a Inca tenien una ràdio, però que l’equip de govern va
permetre fer un concert i la sortida d’aquelles instal·lacions quan disposaven del material,
de l’antena i el personal. Varen signar un conveni, i durant aquest temps haurà costat més
de 700.000 €, i ara resulta que per una decisió unilateral de l’empresa es quedaran sense
una ràdio municipal que abans tenien i sense informació propera.
El Sr. Ramis explica que el sentit de la proposta és tornar a posar en marxa una emissora
municipal amb un cost mínim, una ràdio plural i transparent. Per tant, creu que la seva
Moció és totalment assumible perquè, si tenien tot el material per fer les emissions, es pot
recuperar i, si demanen habilitar un local de reduïdes dimensions, creu que no seria un
problema; quant al personal, afirma que no té per què tenir un gran cost. El Sr. Ramis
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opina que hi ha formes i que aquesta és la tasca que ha de dur a terme l’equip de govern:
mirar els recursos perquè la ràdio municipal no els costi pràcticament res i pugui fer la
funció social que té encomanda; però, el que vol saber és si l’equip de govern té realment
interès a mantenir la ràdio municipal.
Intervé el Sr. García. Subscriu íntegrament la intervenció del Sr. Ramis. Pel que fa al
discurs, en general es podrien interpretar moltes coses, però si es pretén ser objectiu s’ha
d’entendre una cosa fonamental: i és que la diferència entre un mitjà privat i un de públic
ha de ser la pluralitat perquè, si el funcionament del mitjà públic ha de dependre que el
controli o el Partit Popular, o el PSOE o el PSM, per ell serà millor que no funcioni. Per
tant, entén que s’ha de partir d’aquesta diferència i s’ha d’analitzar si a Inca és necessari
un mitjà de comunicació públic cap al ciutadà de fets que els mitjans privats no
comuniquen; el grup municipal dels Independents d'Inca entén que sí, creuen que hi ha
coses que mereixen un esforç, que s’han d’analitzar les possibilitats que tenen i estudiar
quin tipus de ràdio poden tenir, però no s’ha de descartar. Per ventura s’haurien d’agafar
tots els pressuposts que es tenen en publicitat i propaganda, i veure si els dóna per
mantenir una ràdio municipal. Creu que han patit una pèrdua més a Inca, una ràdio que
tenien des de fa molt temps i que s’ha anat desvaloritzant darrers anys. El Sr. García
expressa que el grup municipal dels Independents d'Inca ha intervengut en programes de
ràdio, junt amb altres grups, i els han pagat, i no pot entendre que la ràdio municipal sigui
d’ús exclusiu i primordial dels polítics. Considera que pensar que és d’ús dels polítics és
equivocat, creu que ha de ser un mitjà de comunicació i de fer arribar al ciutadà les
notícies d’Inca de tots els àmbits. Si l’equip de govern no comparteix això, i entén que a
un programa de futbol només hi pot anar el regidor d’Esports de l’Ajuntament, o un
programa de política només es pot parlat en proporció al vot que tenen, ell no ho
comparteix.
Per acabar la seva intervenció opina que val la pena estudiar-ho seriosament i quan
abans millor.
Intervé el Sr. Caballero. A la seva primera intervenció ha dit que el Partit Popular té afició
de tancar mitjans de comunicació públics, i ara creu que hauria d’haver especificat i dir
que té afició de tancar mitjans de comunicació públics i en català. Diu al Sr. Balte que als
pressuposts d’enguany hi ha havia 130.000 € per a una televisió privada i 30.000 € per a
una ràdio privada; comenta que amb la meitat tendrien una televisió pública i de qualitat.
El Sr. Caballero li demana que retalli la meitat del que s’ha gastat en els pressuposts del
2011 i que amb la meitat tendria per al 2012 una ràdio pública i de qualitat; creu és qüestió
de criteris i prioritats.
El Sr. Batle diu que coincideixen, com ja ha explicat abans, que és qüestió de criteris i
prioritats. Pot admetre la Moció, però no els punts 1, 2 i 3, perquè no es pot comprometre
sense saber quina viabilitat ni quin cost tendrà. El Sr. Balte afirma que hi ha voluntat, però
que la Moció obliga de manera immediata, i no hi està d’acord. Dins el Patronat es poden
estudiar totes les alternatives possibles, però li és impossible assumir la Moció tal com
està presentada; en aquests moments no li pot donar viabilitat.
Quant a la partida de publicitat, que també inclou els edictes de l’Ajuntament, el Sr. Balte
informa que els darrers 4 o 5 anys s’ha reduït un 30% anual. Avui hi ha una partida de
100.000 € amb tots els edictes i convenis que tenen, de promoció del Dijous Bo, de Fires,
de Festes Patronals. Comenta que es podria suprimir tot, però quan sigui el Dijous Bo o
les fire, o les festes no podran fer ni un anunci a la televisió ni a un diari. Entén que la
ràdio municipal no els donaria la mateixa cobertura perquè, per exemple, quan es parla
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del Dijous Bo se li dóna una difusió autonòmica, la qual no pot donar la ràdio municipal.
Quant al tema de la comunicació dels actes que es realitzen i que li han retret els grups de
l’oposició, assenyala que l’equip de govern ha apostat molt per la comunicació en línia,
amb les xarxes socials, amb Internet; potser no sigui necessari, però tampoc creu que la
ràdio municipal sigui la solució perquè els actes que es realitzen tenguin una assistència
massiva de gent.
Seguidament es passa a votar la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE i n’esdevé el
següent resultat: deu (10) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, el PSMIniciativa Verds i els Independents d'Inca, i onze (11) vots en contra del grup municipal del
Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la Moció del grup municipal socialista
PSIB-PSOE per al reinici immediat de les emissions i elaboració d’una nova programació
de la ràdio municipal.
12.- Mocions urgents
El Sr. Batle comunica al Sr. Secretari que el debat de les mocions urgents referides a la
desestimació de les al·legacions presentades pel grup municipal del PSIB-PSOE a les
diferents ordenances fiscals es farà conjunt i posteriorment, es durà a terme la votació
individual de cada una.
Atès que aquestes mocions no han estat dictaminades per cap comissió cal aprovar la
seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Els reunits consideren les següents mocions per desestimar les al·legacions presentades
pel grup municipal dels PSIB-PSOE en relació amb distintes ordenances fiscals, de data
23 de desembre de 2011, i que transcrites textualment diuen:
A.- Desestimació de l’al·legació presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE en
relació amb l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per utilització
privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o
dels terrenys d’ús públic municipals.
“1.- En relació amb l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
les taxes reguladores de l’aprofitament i ocupació del vol, sòl i subsòl de la via pública,
aprovada inicialment per acord de l'Ajuntament ple en sessió celebrada el 28 d'octubre de
2011, s’ha presentat una al·legació com és:
a) Per part del grup municipal del PSOE una al·legació amb registre d’entrada
14.998/2011 (manifesta que la nova tarifa a aplicar als caixers no ha tengut en compte la
classificació dels carrers).
Es proposa desestimar íntegrament la referida sol·licitud i resulta el text definitiu que a
continuació es publica íntegrament de conformitat amb l’article 17.3 de l’RD legislatiu
2/2004, de 5 de març (text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
Text annex que es descriu en l’acord anterior
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‘ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA
VIA PÚBLICA O DELS TERRENYS D'ÚS PÚBLIC MUNICIPALS
ARTICLE 6. Deute tributari
QUADRE DE TARIFES VIGENTS PER O. V. PÚBLICA DES DE L’01/01/2012
(s’afegeix la següent tarifa:)
10. Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública, per caixer i
any.
495 €
Vies categoria única
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per
l’Ajuntament en Ple el 23/12/2011, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
2012 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la modificació o derogació.’
2.- El referit acord de modificació i l’Ordenança fiscal reguladora modificada es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’aplicarà a partir del
termini que marca la disposició final de la referida Ordenança fiscal.
3.- Contra el present acord definitiu de modificació del tribut referit i, els interessats podran
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des del 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.”
B.- Desestimació de l’al·legació presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE en
relació amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del segell municipal.
“ACORDS DEFINITIUS:
1. En relació amb l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
la taxa del segell municipal, aprovada inicialment per acord de l'Ajuntament Ple en sessió
celebrada el 28 d'octubre de 2011, s’ha presentat una al·legació com és:
a) Per part del grup municipal del PSOE una al·legació amb registre d’entrada
14.995/2011 (en la qual al·lega que no s’apliqui la nova tarifa proposada per la situació
econòmica i per evitar greuges comparatius en relació amb els inquers que no es poden
casar en cap de setmana).
Es proposa desestimar íntegrament la referida sol·licitud i, per tant, resulta el text definitiu
que a continuació es publica íntegrament de conformitat amb l’article 17.3 de l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
Text annex que es descriu en l’acord anterior:
‘ORDENANÇA FISCAL
ARTICLE 6
TEXT QUE ES MODIFICA
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es modifica exclusivament l'apartat següent:
3. Autoritzacions i llicències
Epígraf Concepte
Import
3.5
Relatius a la celebració de noces, o de constitució de parella
estable, cal diferenciar els següents supòsits:
A) Les que es celebrin a l'Ajuntament (sala de plens o en altres
dependències) els dies laborables. Quan els contraents, qualsevol o 68,81 €
ambdós, resideixi a Inca la reducció serà del 100%.
B) Les celebrades en diumenge, dissabte o festiu, si algun dels 75,00 €
contraents és d'Inca.
Si ambdós contraents són de fora d'Inca

150,00 €

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament per acord de l’Ajuntament en ple,
en sessió de dia 23/12/2011, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2012 i
continuarà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.’
2. El referit acord de modificació i l’ordenança fiscal reguladora modificada es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’aplicarà a partir del
termini que marca la Disposició Final de la referida Ordenança Fiscal.
3. Contra el present acord definitiu de modificació del tribut referit i, 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 del 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.”
C.- Desestimació de l’al·legació presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE en
relació amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei de cementiris i
altres serveis fúnebres de caràcter municipal
“ACORDS DEFINITIUS:
1. En relació amb l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
la taxa sobre el servei de cementeris i altres serveis fúnebres de caràcter municipal,
aprovada inicialment per acord de l'Ajuntament ple en sessió celebrada el 28 d'octubre de
2011, s’ha presentat una al·legació com és:
a) Per part del grup municipal del PSOE una al·legació amb registre d’entrada
14.997/2011 (en la qual al·leguen que no s’apliqui les noves tarifes per enterrament de
cap de setmana per la situació econòmica i que s’introdueixi una reducció del 90% per a
famílies sense recursos).
Es proposa desestimar íntegrament les referides sol·licituds i resulta el text definitiu que a
continuació es publica íntegrament de conformitat amb l’article 17.3 de l’RD legislatiu
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2/2004, de 5 de març (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
Text annex que es descriu en l’acord anterior
‘ORDENANÇA FISCAL NÚM. 326,12-13, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL
SERVEI DE CEMENTIRIS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL
BASES I TARIFES
Article 4 (es modifiquen sols els apartats que a continuació es relacionen):
B) TARIFES DEL SERVEI:
No obstant les quotes definides en el present apartat, si el difunt estava empadronat a
Inca, en els casos que s’especifica a continuació amb el signe (*) la quota tributària serà
objecte d’una subvenció del 95%, excepte en el cas d’enterraments en dissabte i
diumenge que no gaudiran d’aquesta subvenció
Aquesta mesura és d’aplicació als serveis següents d’aquest article 4, apartat B), com són
els descrits en les lletres A) Inhumacions o enterraments, E) Custòdia de cadàvers i H)
Utilització sala embalsamament (*).
CEMENTERI : BASES I TARIFES
TARIFES DEL SERVEI
Inhumacions o enterraments: (*) excepte dissabte i diumenge
e) Per cada enterrament
e.1) Per cada enterrament en dissabte i diumenge
f) Enterrament de fetus i membres
f.1) Per cada enterrament de fetus i membres en dissabte i diumenge
g) Enterrament de cendres
g.1) Per cada enterrament de cendres en dissabte i diumenge

QUOTA
2012
22,68 €
133,00 €
11,34 €
133,00 €
11,34 €
133,00 €

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per
l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2011, entra en vigor el dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, comença a aplicar-se a partir del
dia 1 de gener de 2012 i continua en vigor mentre no se n'acordi la modificació o
derogació.’
2.- El referit acord de modificació i l’Ordenança fiscal reguladora modificada es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’aplicarà a partir del
termini que marca la disposició final de la referida Ordenança fiscal.
3.- Contra el present acord definitiu de modificació del tribut referit i, 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 del 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.”
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D.- Desestimació de l’al·legació presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE en
relació amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’impost de Vehicles de
tracció mecànica.
“ACORDS DEFINITIUS:
1r. En relació amb l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’ Impost de vehicles de tracció mecànica, aprovada inicialment per acord de l'Ajuntament
Ple en sessió celebrada el 28 d'octubre de 2011, s’ha presentat una al·legació com és:
a) Per part del grup municipal del PSOE una al·legació amb registre d’entrada
14.996/2011 (que es consideri la possibilitat en l’avançament del pagament de l’impost
que s’apliqui una reducció del 5%).
Es proposa desestimar íntegrament la sol·licitud presentada i resulta el text definitiu que a
continuació es publica íntegrament de conformitat amb l’article 17.3 de l’RD legislatiu
2/2004, de 5 de març (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
Text annex que es descriu en l’acord anterior:
‘ARTICLE 4
3.Els titulars de vehicles que siguin membres d’una família nombrosa gaudiran d’una
subvenció de la quota tributària del 25%, en el cas de famílies nombroses de caràcter
general, i d’una subvenció del 50%, en el cas de famílies nombroses de caràcter especial.
En qualsevol cas la referida reducció sols s’aplicarà a un sol vehicle per unitat familiar. Cal
acreditar la condició de família nombrosa amb relació al primer dia natural de l’exercici.
Cada dos anys es procedirà a revisar els acords de subvencions atorgats.
Per poder gaudir d’aquesta reducció es compliran els següents requisits:
S’ afegeix l’apartat e) amb el contingut següent:
‘Tots els membres de la unitat familiar han de constar empadronats a la nostra ciutat.’
Article 10
S’afegeix un nou apartat vuitè del contingut següent:
8è:
1. El cobrament de l’impost serà anual.
2. No obstant l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar
l’avançament del pagament de la quota anual de l’impost amb en alguna de les modalitats
següents:
1. Modalitat 1 (Pagament mensual): en vuit mensualitats (de març a octubre), la
quantitat equivalent al resultat de dividir per vuit l’impost abonat per aquest impost
l’any immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar
a l’import anual de l’impost de l’exercici, les quantitats ja abonades.
2. Modalitat 2 (pagament trimestral): en tres pagaments trimestrals (març. juny,
setembre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per tres l’import abonat per
aquest impost l’any immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en
resulti de restar a l’import anual de l’impost de l’exercici, les quantitats abonades.
3. El pagament avançat a què fa referència l’apartat anterior es regirà per les regles
següents:
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a. Per gaudir d’aquest pagament avançat s’han de complir aquests requisits:
Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.
No mantenir cap tipus de deutes amb l’Ajuntament d’Inca en període executiu.
Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
b. L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament avançat es prorrogarà
automàticament per a l’exercici següent sempre que l’interessat no manifesti la seva
renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu.
c. Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema
especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, i els pagaments ja efectuats
quedaran com a ingressos a compte i s’haurà de pagar la quantia restant en el període
general de pagament voluntari de l’impost.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament en sessió celebrada per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 23 de desembre de 2011, entra en vigor el dia de
la seva publicació íntegra en el BOIB, i en tot cas a partir del primer de gener de 2012.’
2n.- El referit acord de modificació i l’Ordenança fiscal reguladora modificada es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’aplicarà a partir del
termini que marca la disposició final de la referida Ordenança fiscal.
3r.- Contra el present acord definitiu de modificació del tribut referit i, 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 del 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.”
Intervé el Sr. Aguilar. Informa que han desestimat en Comissió Informativa d’Hisenda les
quatre al·legacions presentades pel grup socialista a les taxes que es varen aprovar al
passat Ple. Explica els motius pels quals s’han desestimat cada una de les al·legacions:
- La referent als caixers (495 € per caixer) s’ha desestimat perquè les al·legacions
esmenten que hi ha diverses classificacions de categories de carrers, però ni a l’IBI ni a
l’IAE de l’Ajuntament hi ha aquesta classificació, sinó que hi ha un districte únic.
- Una altra al·legació fa la petició d’un descompte del 5% en el pagament ajornat d’IBI,
que s’ha d’incorporar l’any que ve per al pagament de l’impost. Comenta que s’ha
desestimat perquè la situació econòmica de l’Ajuntament no permet fer aquest tipus de
bonificacions, perquè estarien minvant els pocs recursos que tenen.
- La tercera al·legació era per eliminar la taxa de 75 € per celebració de noces en cap de
setmanes; s’ha desestimat pel mateix motiu que l’anterior. Recorda que entre setmana és
gratuït perquè el que els fa és traslladar el cost que suposa tenir l’Ajuntament o el Claustre
oberts. El cost del personal funcionari, les hores que els costa a ells, repercuteixen a
l’usuari el cost del servei; i creu que no s’ha de repercutir en la resta dels ciutadans.
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- La darrera al·legació és una exempció per a la supressió de la tarifa d’enterrament
durant els caps de setmana. També s’ha desestimat perquè és un nou servei que es dóna
per poder enterrar els caps de setmana i es trasllada a l’usuari el cost del servei, ja que la
resta de la ciutadania no tenen per què sufragar-lo, sobretot si es té en compte que és un
servei que es pot realitzar entre setmana i a un cost molt reduït.
Intervé la Sra. Fernández. Comenta que amb la desestimació de les al·legacions i
l’aprovació definitiva que es farà de les ordenances el govern del Partit Popular castiga
una vegada més els inquers carregant sobre aquests la situació econòmica, generada en
gran part pel fort endeutament generat pels 16 anys de govern del Partit Popular. Així,
mentre que per una banda es dóna a conèixer la manca de voluntat de tenir en
consideració les al·legacions presentades, es vol recordar que en el cas dels caixers es
feia una al·legació relativa que en aquests moments l’Ordenança d’ocupació de via
pública sí contempla una sèrie de carrers i de categories; en aquest sentit consideraven
que s’havia de mantenir el criteri. Quant al 5% de reducció de l’avançament del pagament
de l’IBI i de vehicles, afirma que existeix, és un descompte, però també hi ha un pagament
per avançat que beneficia l’Ajuntament. Creu que no hi ha hagut cap tipus de voluntat que
hi hagi un consens ni que aquestes al·legacions s’hagin estudiat, però allò que més
preocupa al grup socialista és l’evidència clara d’aquesta desestimació, que per ells és
l’evidència de l’incompliment de les seves promeses electorals i la hipocresia de la
campanya electoral del Partit Popular: durant l’any 2011, les parelles dels inquers que es
varen casar no varen haver de pagar res, ara hauran de pagar 75 €. Les famílies que per
desgràcia perderen un familiar durant l’any 2011 no pagaren res i varen emprar els serveis
en cap de setmana, però a partir de dia 1 de gener hauran de pagar. També els usuaris de
l’IMAF no pagaven res pel servei de vacances escolars i ara ho hauran de fer. Els
ciutadans que organitzin actes hauran de pagar els serveis de la policia. Això sense
comptar les pujades ja anunciades dels serveis públics com la residència municipal,
Escola de Música, escoleta municipal, i taxes com l’aigua i clavegueram. La Sra.
Fernández considera que l’equip de govern predica una cosa i després en fa una altra
molt diferent. No obstat això, assenyala que no s’ha de preocupar per allò que diu i pensa
l’oposició, sinó que s’ha de preocupar del ciutadans, que a partir de dia 1 de gener
tocaran amb les mans la incoherència i engany de l’equip de govern.
Intervé el Sr. García. En base a l’estalvi energètic, es remet a la intervenció que ja varen
dur a terme sobre les taxes i a la qual manifestaren que el seu vot seria en contra.
Compartiran o no les al·legacions presentades, però el seu esperit està clar i es resumeix
a la darrera part de la intervenció: allò que no es pagava ara es pagarà. Opina que el
missatge de l’equip de govern és contradictori perquè manifesta que no apugen i realment
s’apuja, i fins i tot serveis que abans eren gratuïts ara no ho seran. El grup municipal dels
Independents d'Inca no comparteix la gestió que fa l’equip de govern del pressuposts
municipal i no participarà en la major recaptació que pretén d’apujar els preus.
Intervé el Sr. Rodríguez. Manifesta que avui es duen per a l’aprovació definitiva aquestes
taxes i no ha succeït res perquè canviïn el seu vot inicial. Tot allò que havien de dir ja ho
varen dir al seu moment.
Intervé el Sr. Aguilar. Només vol explicar que amb l’aprovació d’aquestes taxes el que es
pretén és traslladar una part del cost del servei a l’usuari. Entenen que el cost d’aquests
serveis no tenen per què repercutir en la resta dels ciutadans, i que el que ha de fer front
al cost del servei ha de ser el seu usuari. Referent a la reducció del 5% per pagament
anticipat, explica que el pagament és voluntari; el que no vulgui pagar ho pot fer per
octubre, només es dóna la possibilitat de dur-lo a terme ajornat perquè sigui més còmode;
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no entén el motiu d’haver de donar una bonificació del 5%.
La Sra. Fernández li respon que ho està avançant.
El Sr. Aguilar li comenta que no està avançant el pagament, sinó que ho està pagant per
ajornament. Comenta que serà el ciutadà qui en el 2012 decidirà si pagar-ho avançat o
ajornat, o tot a final d’any.
Quant a les noces, el Sr. Aguilar demana per què tots els ciutadans han de pagar les
bodes que es fan en cap de setmana, per què han de pagar les hores extres del funcionari
que ha d’estar allà. Demana per què han de pagar el fet de tenir el Claustre obert si es
tracta d’una festa privada. El Sr. Aguilar afirma que no hi ha incoherència per part de
l’equip de govern. Conclou que estan apujant les principals taxes, només estan
actualitzant algunes taxes de serveis per adequar-les al preu del cost.
El Sr. Moreno s’absenta de la Sala.
La Sra. Fernández comenta que ha quedat clar que allò que no es pagava a partir de l’any
que ve s’haurà de pagar, la qual cosa va en contra de les manifestacions i promeses del
Partit Popular; varen dir que congelarien la pressió fiscal i que no l’augmentarien, i no ha
estat el cas.
Intervé el Sr. Balte. Explica que no hi ha el servei d’enterrament el cap de setmana, no
existeix, només hi ha el servei d’enterrament de dilluns a divendres, que té una taxa, però
hi ha demanda d’usuaris que els demanen perquè no poden enterrar els seus familiars els
dissabtes i els diumenges; quan se’ls contesta que no es pot perquè no hi aquest servei
en cap de setmana, els usuaris els han contestat que ell el voldrien tenir i el voldrien
pagar. Explica que l’equip de govern dóna un servei més. No apugen la pressió fiscal. Fins
ara no hi havia la possibilitat d’enterrar en cap de setmana, i ara es crea un servei nou per
donar aquests possibilitat, perquè hi ha demanda de gent que els ho demana i que volen
pagar. A més, repeteix que no hi ha per què hagin de pagar tots els ciutadans un servei
concret que demanda un usuari determinat. Això mateix passa amb les noces: a Inca es
casava gent de mig Mallorca perquè era gratuït, i si s’ha d’obrir el claustre, s’ha de pagar.
Si unes noces tenen un cost en flors, vestits, etc., demana per què no s’han de pagar 150
€ per tenir el Claustre obert. Exposa que, si hi ha personal funcionari, és normal que
s’hagi de pagar i no tenen per què pagar-lo tots els ciutadans. El Sr. Batle comenta que
fins ara pagaven els de fora poble, però no cobrien el cost. Donen la possibilitat a la gent
de disposar d’aquest servei.
a.- Seguidament es passa a votar la proposta per desestimar les al·legacions presentades
pel grup municipal del PSIB-PSOE en relació amb l’Ordenança fiscal reguladora de les
taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipals, i n’esdevé el següent
resultat: tretze (13) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i del PSM-Iniciativa
Verds, cinc (5) vots en contra del grup municipal del PSIB-PSOE i dues (2) abstencions
del grup municipal dels Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la proposta per desestimar les
al·legacions presentades pel grup municipal del PSIB-PSOE en relació amb l’Ordenança
fiscal reguladora de les taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial
del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipals.
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El Sr. Moreno s’incorpora a la sessió plenària.
b.- Seguidament es passa a votar la proposta per desestimar les al·legacions presentades
pel grup municipal del PSIB-PSOE en relació amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
del segell municipal, 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 PSIBPSOE, el PSM-Iniciativa Verds i els Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la proposta per desestimar les
al·legacions presentades pel grup municipal del PSIB-PSOE en relació amb l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa del segell municipal.
c.- Seguidament es passa a votar la proposta per desestimar les al·legacions presentades
pel grup municipal del PSIB-PSOE en relació amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
sobre el servei de cementiris i altres serveis fúnebres de caràcter municipal, 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, dels Independents d'Inca i del PSMIniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la proposta per desestimar les
al·legacions presentades pel grup municipal del PSIB-PSOE en relació amb l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa sobre el servei de cementiris i altres serveis fúnebres de
caràcter municipal.
d.- Seguidament es passa a votar la proposta per desestimar les al·legacions presentades
pel grup municipal del PSIB-PSOE en relació amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
de l’impost de vehicles de tracció mecànica i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a
favor del grup municipal del Partit Popular, vuit (8) vots en contra dels grups municipals
del PSIB-PSOE i els Independents d'Inca i dues (2) abstencions del grup municipal del
PSM-Iniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la proposta per desestimar les
al·legacions presentades pel grup municipal del PSIB-PSOE en relació amb l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
E.- Proposta de Batlia per a l’aprovació definitiva de la depuració de saldos
creditors de la comptabilitat de l’Ajuntament d'Inca
Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de Batlia per a l’aprovació definitiva de la depuració de
saldos creditors de la comptabilitat de l’Ajuntament d'Inca, de data 22 de desembre de
2011, que transcrita textualment diu:
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“Assumpte: resolució d’al·legació presentada a la depuració de saldos creditors de la
comptabilitat de l’Ajuntament d’Inca aprovada inicialment al Ple de dia 25 de novembre de
2011.
VIST que el Ple municipal, en sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2011, aprovà
inicialment, per majoria, la depuració dels saldos creditors de la comptabilitat de l’Ajuntament
d’Inca recollits al compte 401.
ATÈS que la relació de tercers afectats amb els seus saldos va ser publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 180 d’1 de desembre de 2011) perquè les persones
interessades, en el termini dels quinze dies que marca la llei, poguessin presentar les
al·legacions que consideressin adients.
VIST que en data de 19 de desembre de 2011 (número de registre d’entrada 15.033), Srs.
Jaume Llobera Buades i Maria del Mar Llobera Colomer, Joan Llobera Colomer i Jaume
Llobera Colomer com a adjudicataris de l’herència de Da. Antònia Llobera Buades sol·liciten
el pagament de 2/7 parts del crèdit de 3.573,53 euros més els interessos de demora
al·legant que no ha prescrit el seu dret de reclamar el crèdit contra l’Ajuntament d’Inca.
VIST l’informe que emet la interventora de l’Ajuntament pel que fa a la al·legació presentada
i que s’annexa a aquesta proposta.
ATESA l’al·legació que s’ha presentada, entenem que no dóna lloc al reconeixement de cap
dret de cobro, atès el temps transcorregut cal indicar que el crèdit ha prescrit, sense que
hagin realitzat per part dels interessats cap actuació que pogués interrompre dita prescripció.
Per tot l’exposat es proposa a la consideració del Ple la següent PROPOSTA D’ACORD.
PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada pels Srs. Jaume Llobera Buades i Maria del
Mar Llobera Colomer, Joan Llobera Colomer i Jaume Llobera Colomer com a adjudicataris
de l’herència de Da. Antònia Llobera Buades sol·liciten el pagament de 2/7 parts del crèdit de
3.573,53 euros més els interessos de demora, dalt esmentada.
SEGON.

Aprovar definitivament la baixa dels saldos de la compta 401 que es detallen a
continuació:
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C.
Exer progra
cici
ma
1993 459

C.
econò
mica
61113

N.
assentam
ent
3644

1993 459

61118

3645

1993 459

61118

3646

1993 459

61118

3647

1993 459

61118

3648

1993 459

61121

3649

1993 459

61122

3650

1993 459

62202

3651

1993 920

48

3809

1994 151

22000

3652

1994 151

22706

3653

1994 334

22630

3654

1994 431

22609

3814

1994 459

61115

3655

1994 920

48

3810

1994 920

48

3811

1994 920

48

3812

1994 920

48

3813

1995 130

22104

3656

1995 169

22609

3820

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
N. oper.
e
200100000 401
2
200100000 401
3
200100000 401
4
200100000 401
5
200100000 401
6
200100000 401
7
200100000 401
8
200100000 401
9
200100001 401
9
200100001 401
0
200100001 401
1
200100001 401
2
200100002 401
4
200100001 401
3
200100002 401
0
200100002 401
1
200100002 401
2
200100002 401
3
200100001 401
4
200100003 401

Desc. oper.
ADJUDICACION
INFRAESTRUCTURA
CALLE ESCORCA
ADQUISICIO DE TERRENYS CRIS REI NOU
ZONA B PAR C
ADQUISICIO DE TERRENYS CRIS REI NOU
ZONA B PAR.K
ADQUISICIO DE TERRNYS ZONA A PAR.Q
CRIS REI NOU
ADJUDICACIO SERVEIS ZONA CRIS REI
NOU
ADJUDICACIO EXTRES POLIESPORTIU
COBERT
ADJUDICACIO FA€ANA SAN DOMENECH

Doc.
acred.
41326861
41401298
X
A0713871
2
SANCHO
TECNICAS

A0702665
1
41328620
N
ADJUDICACIO PLA D'OBRES Y SERVEIS S0711002
EXERCICI DE 93
F
003337-LUQUE
30042103
PADILLA,EULALIO...I.V.T.MEC N-5
7OOO
FULLETONS
DIPTICS
PLA T.OLIVER
MILLORAMENT FA€ANES 94
REVISAR EL PROGRAMA D'ACTUACIO 42962209
PGOU D'INCA 1987
A
PROJECTE
I
CERTF.INSTAL.LACIO 41367812
RADIOENLLA€
N
008577-CREACIO,REALIT€AR
CARTELLS 41348154L
DIJOUS BO
ADQUISICIO TERRENYS STA.MARIA LA 41145644
MAJOR -A.RAMIS
007755-M.GELABERT
BISELLACH- DEV.EDIFI
EXPTE.1.94-SUBV.ED.CAT
009866-DEV.ING.N-10-94
J.MATAS DEV.INGR
LLOMPART
E
009867-DEV.ING.N-10-94
J.MATAS DEV.INGR
LLOMPART
E
010491-A.CERDA AMENGUAL-DEV.ING.N-15 DEV.INGR
CUOTA I.A.E.
E
26 CAL€ONS D'ESTIU,10 GORRES PER A0700200
POLICIES
9
015765-MATERIAL PER FESTES
E0723703

D.C
.
Terc
er
Nom tercer
R
ARROM
BIBILONI
LIMP.INDUSTRIALES
LLOBERA BUADES, MARIA
HERMANOS
FONTHISA

I. presup.
(Eur)
MATIAS- 5.776,36
ISABEL

Y 3.573,35
2.266,06

SANCHO MARTORELL MARIA

595

TECNICAS Y BRIGADAS S.L.

2.588,99

PASTOR S.A.

4.201,28

PUJADAS ALOMAR ANTONIO

39,47

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

4.892,87

LUQUE PADILLA EULALIO

9,02

OLIVER MARTIN,TOLO

471,79

VENTAYOL MARCH,PERE

7.268,59

PONS CAPO PEDRO

811,37

SOLANO BUSTAMANTE,ESCOLASTICO-TICO 207,35
SOLAN
RAMIS GELABERT,ANTONIO
3.564,00
DEUTORS
SUBVENCIONATS
PER
EDIF.CATALOGAT
DEUTORS PER DEVOLUCIO D'INGRESOS
INDEGUT
DEUTORS PER DEVOLUCIO D'INGRESOS
INDEGUT
DEUTORS PER DEVOLUCIO D'INGRESOS
INDEGUT
LA FILADORA S.A.

167,56

FERRETERIA COLL C. B.

37,38

7,38
6,8
120,02
882,11
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Exer
cici

C.
C.
progra econò
ma
mica

N.
assentam
ent

1995 334

22720

3819

1995 337

226

3657

1995 337

226

3658

1995 337

226

3659

1995 337

226

3660

1995 912

22601

3815

1995 920

22000

3816

1995 920

22001

3817

1995 920

22002

3818

1996 164

213

3825

1996 231

22774

3823

1996 231

48

3824

1996 920

212

3821

1996 920

48

3822

1996 941

461

3826

1997 151

784

3668

1997 151

784

3669

1997 151

784

3670

1997 169

22609

3661

1997 169

22609

3662

N. oper.
0
200100002
9
200100001
5
200100001
6
200100001
7
200100001
8
200100002
5
200100002
6
200100002
7
200100002
8
200100003
5
200100003
3
200100003
4
200100003
1
200100003
2
200100003
6
200100005
7
200100005
8
200100006
3
200100004
4
200100004
8

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
e
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401

Doc.
acred.
5

Desc. oper.

D.C
.
Terc
er
Nom tercer

FACT. EDICIO LLIBRE JAUME SERRA I A0724262
CIFRE
1
CONVENI CLUB ATLETISME INCA -200.000,- CLUB
ATLE
CONVENI INCA TENNIS TAULA CLUB G0767013
-200.000,6
CONVENI CLUB FRONTENNIS OLIMPO G0767343
INCA -200.000,7
CONVENI AMB GRUP JUVENIL EQUUS
S0711001
H
012671-TRES
CERDOS
PARA
EL 909088677
C.PENSIONISTA D.MATANZA
015682-MATERIAL DE INCA STAND
43001442
K
015910-CODIFO FUNCION PUBLICA
ATELIER

DOCUMENTA
BALEAR
D'EDICIONSCLUB ATLETISMO INCA

015676-DISKETRE
3M.
C.COMPATIBLE
EPSON
003805-MATERIAL DE
PINTURA PER
CEMENTIRI
004445-PASO
MINUSVALIDOS
,DEMOLICION DE ACERA-SERV
002047-PAG.60%
VIDRES
GRADUATS
C.MOYA NICOLAU
002417-HONORARIS
PROJEC.TEC.AMPL.INST.SIST.RADIOTE
001164-DEV.ING.INDEG.N-2-96
J.VALLE
REQUENA
004816-SERV.D'EXTINCIO D'INCENDIS -96

B0204892
4
B0767065
6
41377844
Q
37634933
41367812
N
78181263

S0711002
F
AV. MIRGUAL

PLA MIRALL MIGUEL MIT GUAL
D'ALCUDIA 76
PLA MIRALL JUANA VILLALONGA REUS C/ VILLALON
RAMON Y CAJAL
G
PLA MIRALL MIR MELIS JUAN
41176763
R
COL.LAB
FESTES
VEINS)
FESTES G0763328
BARRIADA 97
2
ADQ.VESTITS DE REIS
A0707168
1

X

I. presup.
(Eur)
-PRODUCTORA 1.981,86
111,79

INCA TENNIS TAULA CLUB

111,79

CLUB FRONTENNIS OLIMPO INCA

376,23

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

147,85

PUCHADES ,JOSE

632,87

INCA STAND-COLL FIOL BERNAT

27,29

ATELIER LIBROS S.A.

58,9

ALBACOPI

399,9

PINTURAS SERVILIMP.S.L.

41,5

JAUME MORRO,RAFEL -CONSTRUCCIONS-

359,42

OPTICA INCA,

60,17

PONS CAPO PEDRO

952,34

VALLE REQUENA,JUAN

27,05

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

120,2

MIR GUAL MIGUEL

86,8

VILLALONGA REUS JUANA

673,4

MIR MELIS JUAN

105,62

ASOC.DE VEINS SA MUNTAYETA-MOLINS-S

601,01

EURO CARNAVALES S.A.

715,38
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C.
Exer progra
cici
ma
1997 169

C.
econò
mica
22609

N.
assentam
ent
3834

1997 169

22609

3838

1997 23

213

3831

1997 341

212

3840

1997 341

212

3841

1997 341

22000

3835

1997 341

62504

3663

1997 341

62504

3664

1997 453

210

3829

1997 453

210

3830

1997 453

210

3839

1997 459

61127

3665

1997 459

61127

3666

1997 459

61127

3667

1997 912

48

3827

1997 912

488

3828

1997 920

48

3832

1997 920

48

3833

1997 941

412

3837

1997 941

461

3836

1998 130

22104

3849

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
N. oper.
e
200100004 401
7
200100005 401
9
200100004 401
1
200100006 401
1
200100006 401
2
200100005 401
0
200100004 401
9
200100005 401
1
200100003 401
9
200100004 401
0
200100006 401
0
200100005 401
4
200100005 401
5
200100005 401
6
200100003 401
7
200100003 401
8
200100004 401
2
200100004 401
6
200100005 401
3
200100005 401
2
200100034 401

Doc.
acred.
B0773242
3
009717-FONT VELLA -FESTES ABDON I B0781253
SENEN VERBENA
0
007029-REPARACIONES EN DEPURADORA F07085848
DE INCA
009741-CUBO ESCURRIDOR
B0792932
6
009746-SALFUMANT
B0792932
6
009115-MATERIAL PER E.TALLER
B0792932
6
ADQ.MAQUINA DE SERRA DE CINTA A0700740
MARCA METABO
4
ADQ.HIERROS TURIA S.A. 210 MTS A4602064
LINEALS DE PERFILS
0
004415-MONTAJE PM-5494-AB
A0702316
1
004607-MATERIAL DE PINTAR -PINTOR
B0767065
6
009723-COLOCACION DE HOMIGONADO B0741695
-POLIGONO
1
EXP.PARC 1 HEREUS VANRELL LLABRES
VANRELL
Desc. oper.
008816-AGUA FONT SELVA -PARE COLOM

D.C
.
Terc
er
Nom tercer
G.B.L. PRESINCO S.L.

I. presup.
(Eur)
63,02

SUMINISTROS VALLESPIR S.L.
COBRELEC
ELECTRODOMESTICOS
CAFETAL EXTRISIMO S.L.

80,93
-REPARACION 23,68
8,99

CAFETAL EXTRISIMO S.L.

8,37

CAFETAL EXTRISIMO S.L.

110,02

ALMACENES RULLAN S.A.

236,07

HIERROS TURIA S.A.

87,64

ABASTECEDORA BALEAR,S.A. FIRESTONE

194,63

PINTURAS SERVILIMP.S.L.

5,85

SETOP,S.L.

276,08

HEREUS VANRELL PONS

414,7

JOSEVAN
RE
EXP. PARC. 2 JAIME VANRELL PONS
JAIMEVAN
R
005044-SUBV.CANAL 34 -PROGRAMACION G0754061
EMESES
0
PROJECTE PER A BECAR A ESTUDIANTS P0700005
SAHARUAIS
B
007192-DEV.ING.CANONADA D'URALITA
41377496

JOSE I JAMIE VANRELL PONS

414,7

JAIME VANRELL PONS

240,4

BARCELO GINARD,ANTONIO -REST.XINES-

65,58

008418-DEV.ING.INDEG.N-13 97

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

30,28

EXP. PARC. 1 JOSE I JAIME VANRELL PONS

APORTAC.DE CAPITAL A IMAF
009450-DESPESES SERV.SERPREISAL 97
GUANTE NEGRO -POLICIA

COBRA
INS
P5702703I
S0711002
F
B0712522

ASSOC.CULTURAL ES RAIGUER-TVR-CANAL 300,51
34
MANCOMUNIDAD DES RAIGUER
4.070,40

ORGANISME
AUTONOM 1.496,52
INST.MUNIC.D'ACTIV.FIS
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
1,62
PACO LLABRES -PIELES

21,04
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Exer
cici

C.
C.
progra econò
ma
mica

N.
assentam
ent

1998 151

22706

3845

1998 151

784

1998 151

784

3671

1998 151

784

3672

1998 151

784

3673

1998 151

784

3674

1998 164

212

3843

1998 169

22609

3846

1998 231

48

3852

1998 312

22100

3847

1998 422

22706

3848

1998 422

48

3851

1998 431

48

3850

1998 920

48

3842

1998 920

48

3844

1999 151

22706

3854

1999 151

48

3858

1999 151

48

3859

1999 151

48

3864

1999 151

48

3865

N. oper.
9
200100029
5
200100641
2
200100034
2
200100034
3
200100034
4
200100034
5
200100028
6
200100029
9
200100035
5
200100030
2
200100032
4
200100035
3
200100035
2
200100028
5
200100028
9
200100040
3
200100045
5
200100045
6
200100047
4
200100047
5

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
e

D.C
.
Terc
er
Nom tercer

I. presup.
(Eur)

HONORARIS RELATIUS A LA REVISIO DEL 41353781
PGOU D'INCA
SUBV.EDIFICIS CATALOGATS-PLA MIRALL
CO.PROP.
4-8
SUBV.EDIFICIS CATALOGATS-PLA MIRALL
41396981
V
SUBV.EDIFICIS CATALOGATS -PLA MIRALL
78193601
H
SUBV.EDIFICIS CATALOGATS -PLA MIRALL
CO.PROP.
67
SUBV.EDIFICIS CATALOGATS-PLA MIRALL
CO.PROP.
4-8
MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI
E0723703
5
PREMIS PAELLES
R.FESTES

B

ROCA CLADERA JUANA

4.507,59

COMUNITAT
DE
C/BLANQUERNA 4
SAURINA CORRO,ANA

PROPIETARIS 1.155,93

401

PAGAMENT
DESPESES
D'AIGUA
-R.JIMENEZ CUEVAS
REBUT D'AIGUA,FEMS,CLAVEGUERAM I
CANON -DURETA
12 MODULOS PUBLICIDAD

P0070270
0
P0070270
0
43076983

401

2§ PREMI PEL CONCERT DIMECRES BO

TRIBUS

401

401
401
401
401
401
401
401
401

Doc.
acred.
2

Desc. oper.

PARDO GARCIA,EMILIO

1.527,71
929,51

COMUNITAT PROPIETARIS C/S.FRANCESC 2.768,61
67
COMUNITAT
DE
PROPIETARIS 1.155,93
C/BLANQUERNA 4
FERRETERIA COLL C. B.
87,63
REGIDOR DELEGAT DE FESTES

450,76

F

AJUNTAMENT D'INCA

48,39

F

AJUNTAMENT D'INCA

97,5

MONDO SONORO -EDICION BALEARES-

108,18

GRUP MUSICAL TRIBUS

150,25

UN LIMITED AND LUCICS

601,01

401

ACTUACIO EL DIJOUS BO ACTIVITAT DE UN
3X3 DE FUTBOL
LIMITED
DEVOL.INGRES.INDEG.N-2 98
41171075

PUJADAS TORTELLA, ANTELMO

44,47

401

DEVOL.ING.INDEG.N-3 I.V.T.M. CARINCA

AGENCIA CARINCA

198,33

401
401

MATRICULA
PER
MULET,G.CORRO TRUYOL
SUBV.EDIFIC.CATALOGATS

FUNDACIO
UNIVERSITAT-EMPRESA 180,3
I.BALEARS
SIQUIER FORTUNY,CATALINA
643,62

401

SUBV.EDIFICIS CATALOGATS

401

SUBV.EDIF.CATAL.

401

SUGBV.EDIF.CATAL.

401
401

B0727754
4
A.PERELLO G0777989
5
SIQUIER
CATA
41197253K
35058412
H
41328720
C

SAMPOL FIOL,MARIA JOSEFA

125,91

MIRA SOLA CARMEN

179,95

TARRAGO LLOMPART,TIRSO

154,33

81

C.
Exer progra
cici
ma
1999 151

C.
econò
mica
780

N.
assentam
ent
3677

1999 151

780

3679

1999 151

780

3680

1999 151

780

3681

1999 151

780

3682

1999 151

784

3675

1999 151

784

3676

1999 151

784

3678

1999 169

48

3853

1999 171

210

3857

1999 231

48

3862

1999 231

48

3863

1999 431

22609

3860

1999 453

210

3856

1999 912

22601

3861

1999 920

224

3855

2000 133

213

3873

2000 151

48

3868

2000 151

48

3871

2000 151

48

3874

2000 151

780

3684

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
N. oper.
e
200100041 401
5
200100041 401
7
200100041 401
8
200100041 401
9
200100042 401
0
200100041 401
3
200100041 401
4
200100041 401
6
200100040 401
2
200100043 401
6
200100046 401
2
200100046 401
3
200100045 401
7
200100042 401
2
200100045 401
8
200100040 401
4
200100109 401
2
200100077 401
9
200100098 401
1
200100137 401
4
200100082 401

Desc. oper.
SUBV.
REHABILITACIO
FA€ANES
M¦
ANGELES LLOMPART S
SUBV.
REHABILITACIO
FA€ANES
MARGARITA MATEU CORTES
SUBV.
REHABILITACIO
FA€ANES
INMACULADA CORTES FORT
SUBV. REHABILITACIO FA€ANES ANTONIA
GENESTRA ALOMA
SUBV. REHABILITACIO FA€ANES JUAN M.
VIDAL ORDINAS
SUBV. REHABILITACIO FA€ANES TERESA
FIOL JANER
SUBV. REHABILITACIO FA€ANES JOSE
MARTORELL FABREGA
SUBV. REHABILITACIO FA€ANES JOSE
MARTORELL BESTARD
SUBV.L'ADQUISICIO
D'UN
EQUIP
MEGAFONIA,CD-PARROQUI
INSEC.MASTERFLY-

Doc.
acred.
41369085

D.C
.
Terc
er
Nom tercer
LLOMPART SEGUI MARIA ANGELES

41164775

MATEU CORTES MARGARITA

4.460,42

42985026

CORTES FORTEZA INMACULADA

2.628,60

43042833

GENESTRA ALOMAR ANTONIA

2.179,34

78208639Z

VIDAL ORDINAS JUAN M.

771,56

41180307

FIOL JANER TERESA

481,41

MARTORELL FABREGAS JOSE

4.617,50

MARTORELL BESTARD JOSE

1.906,05

CLUB D'ESPLAI S'ESTEL

601,01

KARTA S.A.

24,85

CASILLAS VAZQUEZ,RAUL

72,12

OPTICA INCA,

80,24

LA FILADORA S.A.

133,42

PISCINCA S.L.

268,28

GRAU SANCHO MARGARITA

120,2

MAPFRE INDUSTRIAL S.A.DE SEGUROS

515,67

AMTEL TELECOMUNICACIONES,S.A.

43,57

AGUILO MATEU ,CATALINA

478,05

TARRAGO LLOMPART,TIRSO

157,42

VENTAYOL MONREAL,PEDRO

93,83

TRUYOL PAYERAS,CATALINA

155,78

43063104
C
41170683
Q
Q0700208
B
A0703613
0
PAGAMENT DEL 2O% D'UN PARQUE 43049737
INFANTIL -SERV.SOCIAL
Q
PAGAMENT
DE
VIDRES
GRADUATS 37634933
X
M.L.PELAEZ FERNANDEZ
BUS POLIESTER -J.RUBERT
A0700200
9
CERTIF.1.
REPARACIO
VORAVIES B0769582
C/CAMPANA
8
AJUT PER LA COMPRA DE 50 GUIES 42966090
C
D'INCA
SEGURO DE R.C. GEMNER SERV. SOCIALS A7949427
4
UNA BASE TORRE TRIANGULAR
B0740974
1
SUBV. EDIFIC. CATALOLGAT 2000 AGUILO 41173557S
MATEU
SUBV. CATALOGAT TARRAGO LLOMPART
41328720
C
SUBVENCIO
EDIFICI
CATALOGAT, 42966325
VENTAYOL MONREAL
W
SUBV. PLA MUNICIPAL DE FA€ANES
41322671

I. presup.
(Eur)
378,93

82

Exer
cici

C.
C.
progra econò
ma
mica

N.
assentam
ent

2000 151

780

3685

2000 151

780

3686

2000 151

780

3687

2000 162

22700

3872

2000 23

48

3869

2000 231

22706

3876

2000 231

48

3866

2000 341

226

3875

2000 459

68007

3867

2000 920

20300

3683

2000 920

48

3870

2001 151

48

3888

2001 151

48

3890

2001 151

48

3891

2001 151

48

3892

2001 151

780

3691

2001 171

210

3898

2001 171

210

3899

2001 231

213

3894

2001 231

48

3692

N. oper.
6
200100082
7
200100083
0
200100083
3
200100102
3
200100080
1
200100150
6
200100059
5
200100139
6
200100069
8
200100051
3
200100096
9
200101250
2
200101264
3
200101289
1
200101291
2
200101235
9
200101448
6
200101449
0
200101425
2
200101508
7

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
e

Desc. oper.

401

SUBV. PLA MUNICIPAL DE FA€ANES

401

SUBV. PLA MUNICIPAL DE FA€ANES

401

SUBV. PLA MUNICIPAL DE FA€ANES

401

SERVEI DE NETEJA D'IMBORNALS

401

Doc.
acred.
R

D.C
.
Terc
er
Nom tercer

A0709646
4
41381505
C
H0763092
4
A8024178
9
S0711002
F
A7949427
4
R0700090
D
A7949427
4
41189208

I. presup.
(Eur)

PIEL INTERNACIONAL S.A.

748,15

DUPUY LLINAS,MATEU

3.013,88

COMUNITAT DE PROPIETARIS
ALCOVER
FERROVIAL SERVICIOS S.A.

C/JOAN 794,15

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

300,51

MAPFRE INDUSTRIAL S.A.DE SEGUROS

304,17

401

SUBV. FESTA DE MATANCES A MARIA DE
LA SALUT
ASSEGURAN€A RESPONS. CIVIL DELS
ASSISTENTS SOCIALS
AJUDA PAGAMENT LLIBRES ESCOLARS
CURS 00/01 A LA
ASSEGURAN€A DE RESPONS. CIVIL,
SERVEIS SOCIALS
EXPROPIACIà DE TERRENYS DESTINATS A
ZONA VERDA DEL
CONTRATE
OCE-RENTING,S.A. A6097415
-FOTOCOPIADORA
1
DEV. INGRESSOS IVTM
43062656

401

AGUILO MATEU SUBV. CATALOGAT

401

JAUME SUBV CATALOGAT

401

401

SUBV.EDIFI.CATALOGATS
GELABERT,ROSA SUBV.EDIFICIS CATALOGATS
BUADES,JSUBV.PER FAÇANES

401

PALOS CON PUNTA -

401
401
401
401
401

401

401
401
401

2.495,04

COL.LEGI SANT VICEN€ DE PAUL INCA HNAS 80,91
C
MAPFRE INDUSTRIAL S.A.DE SEGUROS
380,21
ESTRANY MIR ANTONIO

62.413,30

OCE-RENTING SA

996,69

MARI POMAR MARGARITA

39,19

41173557S

AGUILO MATEU ,CATALINA

487,61

41171152

JAUME SEGUI ANGELA

406,78

G

MAS GELABERT,ROSA

790,31

-LLOBERA 41378874

B

LLOBERA BUADES,JAIME

611,35

43036810

S

CORTES FORTEZA,RAFEL

2.181,56

TREBALLS DEL BOSC S.L.

184,75

TREBALLS DEL BOSC S.L.

354,72

MOBLERONE

183,91

PROBENS PROMOCIO BENESTAR SOCIAL

4.256,30

-MAS 2023613

B0771686
3
PALOS -JARDINS
B0771686
3
MOBILIARI PER A L'ASS.SORDS DEL B0748808
RAIGUER
3
SERVEI INTEGRACIO SOCIAL ACTIVITATS G6037805
IMAF
6

83

C.
Exer progra
cici
ma
2001 231

C.
econò
mica
48

N.
assentam
ent
3883

2001 231

48

3887

2001 231

48

3895

2001 231

48

3896

2001 334

212

3885

2001 422

48

3877

2001 422

48

3886

2001 432

48

3900

2001 459

61124

3884

2001 459

61512

3688

2001 912

22601

3881

2001 912

22601

3893

2001 920

48

3878

2001 920

48

3882

2002 151

22706

3911

2002 151

48

3922

2002 151

780

3693

2002 151

780

3694

2002 151

780

3695

2002 151

780

3696

2002 165

22100

3916

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
N. oper.
e
200100470 401
7
200101232 401
3
200101425 401
3
200101426 401
7
200100565 401
0
200100173 401
6
200101230 401
7
200101494 401
4
200100518 401
2
200100433 401
3
200100248 401
1
200101420 401
1
200100176 401
4
200100274 401
7
200200223 401
5
200201235 401
9
200200723 401
3
200200723 401
6
200200723 401
8
200200724 401
4
200201081 401

Desc. oper.
PAG.DESPESES
D'AIGUA
1ER.TRIM.SERV.SOCIALS
AJUDA DESPESES LLOGUER O.HURTADO
RODRIGUEZ-SERV.SO
AJUDA
DESPESES
DE
LLOGUER
-J.A.FERNANDEZ CAMPOS
PAG.REBUT DE LLUM F.GARCIA MARCOS
-SERV.SOCIALS
CE CORRENT 2001.1)

Doc.
acred.
P0070270
0
BERNALD

D.C
.
Terc
er
Nom tercer
F
AJUNTAMENT D'INCA

I. presup.
(Eur)
44,64

BERNALD MANUEL

252,43

J.FERNAN
DEZ
A0792404
6
Q0700209
J
XII CONCURS DE MOSTRADORS 2000 FESTES
CIUTAT D'INCA
CONCURS DE MOSTRADORS
REG.IND.
OCU.
ESCALADA FIRA ESPORTIVA
G0799461
9
SUBV.D'AJUT PER ASFALTAT DEL CAMI DE 43018629
CAN BARONA
G
1ER.CERTIF.REMODELACIO C/BARCO PLA A0707335
OBRES I SERVEIS
6
DESPESES BATLIA -AULA 3ER.EDAT
B0789160
9
SUBV.PER ASS.ESPAÑOLA CONTRA EL G2819756
CANCER
4
DEV.ING.INDEG.N-1
43052663

FERNANDEZ CAMPOS,JUAN ANTONIO

409,43

G.E.S.A. I (GAS Y ELECTRICIDAD I S.A.)

67,86

PARROQUIA DE SANTA MARIA LA MAJOR

107

REGIDOR DELEGAT DE FESTES

1.502,53

REGIDURIA D'INDUSTRIA I OCUPACIO

300,51

GRUP "AMICS DE SANT FRANCESC"

297,02

TORRES MELENDEZ,ENRIQUE I ALTRES

5.286,97

CONSTRUCCIONES EMDECO S.A.

0

CELLER MOLI VELL S.L.

694,53

DEV.ING.INDEG.N-5

HIDALGO PEREZ,MARIBEL

ASSOCIACIO
ESPA¥OLA
CONTRA
CANCER
BORRAS BIBILONI,BARTOLOME

43139336F

ASSITENCIA A CURS TECNICS URBANISME

G0777989
5
SUBV. EDFI. CATAL. - FONTANERIA DE SON B0795549
RAPINYA S.L
5
PLA FAÇANES 20002 JOSE BAUZA FERRER 41301312
M
PLA FAÇANES 2002 ROSARIO FARELO 41400927
AGUILAR
PLA
FAÇANES
MATEO
ROSSELLO 78198856
MONTERO
PLA FAÇANES 2002 MIQUEL SANZ 42943002
BELTRAN
GESA FIRES
B8284681

EL 601,01
4,27
18,03

FUNDACIO
UNIVERSITAT-EMPRESA 800
I.BALEARS
FONTANERIA DE SON RAPINYA S.L
807,2
BAUZA FERRER,JOSE

315,32

F

FARELO AGUILAR ROSARIO

1.585,81

Y

ROSSELLO MONTERO MATEO

488,51

R

SANZ BELTRAN,MIGUEL

1.481,06

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

214,04

84

Exer
cici

C.
C.
progra econò
ma
mica

N.
assentam
ent

2002 165

22100

3923

2002 231

48

3905

2002 231

48

3906

2002 231

48

3907

2002 231

48

3908

2002 231

48

3917

2002 231

48

3918

2002 231

48

3919

2002 334

212

3914

2002 334

22730

3910

2002 341

22610

3915

2002 912

48

3903

2002 920

22000

3913

2002 920

22001

3904

2002 920

22002

3921

2002 920

22100

3920

2002 920

48900

3909

2002 920

48900

3912

2003 130

22699

3924

2003 151

780

3697

N. oper.
8
200201240
1
200200100
3
200200113
1
200200128
0
200200171
3
200201148
9
200201150
2
200201150
6
200200986
5
200200223
4
200201064
2
200200083
2
200200982
8
200200095
8
200201229
2
200201190
2
200200205
2
200200542
9
200300017
0
200301224
0

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
e

Desc. oper.

401

DESPESES DE LLUM - FIRES I FESTES

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

8,91

401

BARZOLA MARTINEZ,CARLOS JAVIER

90,15

OSUNA HIDALGO,MARIA

150,25
210,35

ELECTRODOMESTICS NICOLAU

252,43

401

TERESETES

CIFRE
HORRAC
B0761829
1
43044900
D
B0706333
2
43044900
D
Q0700209
J
43023278F

CIFRE HORRACH,ANTONIO

401

AJUDA
ECONOMICA
F.CASTAÑEDA BAUZA
DESPESES LLOGUER LUZ CAMPILLO
ALBA-SERV.SOCIALS
DESPESES DE LLOGUER M.C.GARCIA
GARCIA- SERV.SOCIAL
PAG.RENTADORA
C.MEZQUITASERV.SOCIALS
LLIBRES ESCOLARS PEL CURS 2002/03
GAUNA ADAMSON
PLANTILLES ORTOPEDIQUES M.DAMICO
-SERV.SOCIALS
LLIBRES ESCOLARS PEL CURS 2002/03
CLAUDIA GOMEZ CE 3

JIMENO DOMENECH,ANA MARIA

4.078,47

401

GESA E.TALLER ES FASSERS

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

0,05

401

SUBV. GENT GRAN DE SAN FRANCESC

GENT GRAN SANT FRANCESC

300,51

401

DESPESES MRW

FITMAN, S.A. MRW

5,05

401

CARTA TRIBUTARIA ANUAL -DES01-NOV02-

CISSPRAXIS S.A.

531,92

401

CUOTA FEMP 2002

401

GESA FESTES I FIRES

401

DEV.ING.INDEG. G.GARAU RIGO

B8284681
7
G5707730
7
A5906071
5
A0813238
3
G2878399
1
B8284681
7
41296133

401

DEVOLUCIO
INGRESSOS
FEMS
DISEMINATS RUSTIC
DESPESES
CONEXIO
SISTEMA
I
MANTENIMENT TECNIC I
SUB.PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003J.M.COLL GARCIAS

401
401
401
401
401
401

401
401

Doc.
acred.
7

D.C
.
Terc
er
Nom tercer

B8284681
7
LLOGUER 909737207
75626528

DEV.INGR
E
S0071001
H
42947350

K

TOT
LLIBRES
-M.DOLORES
RAMIREZ
ORTOPEDIA CRIF S.L.

I. presup.
(Eur)

ALVAREZ 82,3
42

TOT
LLIBRES
-M.DOLORES
ALVAREZ 102,85
RAMIREZ
PARROQUIA DE SANTA MARIA LA MAJOR
227,37

FEMP,FEDERACION
ESPA¥OLA 3
MUNICIPIOS,PROV
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.
44,55
R

GARAU RIGO,GUILLERMO

39,19

W

DEUTORS PER DEVOLUCIO D'INGRESOS 51.865,96
INDEGUT
CONSELLERIA DE LA FUNCIO PUBLICA I 2.509,83
INTER
COLL GARCIAS,JUAN MIGUEL
393,85

85

C.
Exer progra
cici
ma
2003 151

C.
econò
mica
780

N.
assentam
ent
3698

2003 151

780

3699

2003 151

780

3700

2003 151

780

3701

2003 164

212

3928

2003 231

213

3930

2003 231

213

3932

2003 231

213

3936

2003 231

22000

3940

2003 231

22701

3938

2003 231

48

3931

2003 231

48

3933

2003 231

48

3934

2003 231

48

3935

2003 231

48

3937

2003 334

22730

3929

2003 920

22001

3925

2003 920

22001

3926

2003 920

22001

3927

2003 920

224

3939

2003 920

62307

3942

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
N. oper.
e
200301224 401
5
200301227 401
1
200301227 401
3
200301227 401
5
200300186 401
6
200300319 401
4
200300857 401
1
200300998 401
8
200301245 401
1
200301177 401
6
200300614 401
8
200300857 401
2
200300857 401
3
200300935 401
2
200301141 401
3
200300264 401
3
200300109 401
3
200300110 401
2
200300167 401
5
200301244 401
8
200301307 401

Doc.
Desc. oper.
acred.
SUB.PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003 F.COLI 41398850
REUS
SUB.PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003
41374235
SUB.PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003
FERRARI COLL,FRANCI
SUB.PLA MUNICIPAL FAÇANES 2003
-ARTES GRAFICAS DE
DESPESES
REPARACIO
FORMIGO
ESTAMPAT-CEMENTIRI
PGO REBUT AIGUA 2N-3R TRIM 2002 A
LLORENÇ LLOBERA
PAG. LLUM M.A.RUBIO SANDOVAL
MONTAJE 4 AIRES ACONDICIONADOS SERV.SOCIALS
PAG.LLUM TORRES CAMPOS LUCIA

41176447
B0754724
3
B0758244
8
P0070270
0
B8284681
7
E0723703
5
B8284681
7
G0710341
9
P0070270
0
B8284681
7
B8284681
7
B8284681
7
P0070270
0
78204467

D.C
.
Terc
er
Nom tercer
T
COLI REUS FRANCISCA

I. presup.
(Eur)
7.237,06

H

BERGAS CARBONELL,MARGARITA

787,84

F

FERRARI COLL, FRANCISCA

239,14

GRAFICAS MALLORCA,S.L.

8.106,60

PAVIMENTOS MAN S.L.

459,99

AJUNTAMENT D'INCA

108,12

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

150,75

FERRETERIA COLL C. B.

1.742,90

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

386,1

F

ASSEGURANÇA
PREVISIO
BALEAR
BECARIA
PAGAMENT DESPESES AIGUA 4TRIM2002 A
F
AISSA AZAR
PAG. LLUM J.M.ARANDA CABANELLAS MONICA GAD
PAG. REBUT DE LLUM M.QUETGLAS
BARCELO - ENDESA
PAG. REBUT LLUM G.HECTOR OLIVERIOSERV.SOCIALS
PAGAM.DESPESES AIGUA 1TRIM03 A LUIS
F
CAMPOS TORRES
DESPESES
PROTOCOLARIES
LLIBRE
M
SEGELL - CULTURA
1 EXEMPLAR LEGISLACIO ILLES BALEARS C.PRESID.
1 EXEMPLAR FUNCIO PUBLICA

C.PRESID.

SUBSCRIPCIO 2003 "R.C.LEGISLACION A8196220
GUAFLEX"
1
ASSEGURANÇA MITSUBISHI
A3001483
1
CONFIGURACIO ROUTER CISCO 760 B5710179

PREVISION BALEAR
PREVISION SOCIAL
AJUNTAMENT D'INCA

MUTUALIDAD

DE 30,03
70,03

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

95,34

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

15,32

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

57,49

AJUNTAMENT D'INCA

35,73

FIOL MOYA ANTONIO - PUB ROYAL

118,32

CONSELLERIA PRESIDENCIA
SOCIAL
CONSELLERIA PRESIDENCIA
SOCIAL
EDITORIAL ARANZADI S.A.

-

ACCIO 30

-

ACCIO 18
232,92

GROUPAMA PLUS ULTRA

974,56

OPERCABLE SL

763,28

86

Exer
cici

C.
C.
progra econò
ma
mica

N.
assentam
ent

2004 151

22706

3945

2004 151

22706

3955

2004 151

780

3702

2004 151

780

3703

2004 151

780

3704

2004 151

780

3705

2004 151

780

3706

2004 151

780

3707

2004 151

780

3708

2004 151

780

3709

2004 151

780

3710

2004 151

780

3711

2004 231

48

3947

2004 231

48

3953

2004 231

48

3954

2004 339

22000

3950

2004 339

22613

3952

2004 432

22609

3948

2004 432

22609

3949

2004 920

22000

3951

N. oper.
8
200400079
9
200401377
9
200401522
1
200401522
2
200401522
7
200401523
3
200401523
4
200401523
5
200401523
6
200401523
7
200401523
8
200401523
9
200400151
3
200400889
7
200400890
0
200400446
6
200400731
5
200400196
0
200400207
3
200400562
2

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
e
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401

Desc. oper.
AJUNT.-POLICIA

Doc.
acred.
2

B0766842
9
OBRA , ELEVACION DE AGUA PLAZA 41392960
MEDITERRANEO, LUMIN
SUBVENCIÓ
MILLORA
FAÇANES
C/ 43109002
VALELLA, 10
SUBVENCIÓ
MANTENIMENT
FAÇANES 41327783
PLAÇA ESPANYA, 35
SUBVENCIÓ
MANTENIMENT
FAÇANES 41180307A
AVG. GERMANIES, 70
SUBV. FAÇANES COMUN. PROPIETARIS H0749708
AVGD. ALCUDIA 34
4
SUBVENCIÓ MANTENIMENT FAÇANES C/ 41327783
SANT FRANCESC, 14
SUBVENCIÓ
MILLORA
MANTENIMENT 41170621
FAÇANES C/ BORN, 18
SUBVENCIÓ MILLORA I MANT. FAÇANES, C/ 43083401
DEL REI, 24
SUBVENCIÓ MANT. FAÇANES C/ B. B0795549
LLOMPART, 142-144
5
SUBVENCIÓ MILLORA I MANT. FAÇANES C/ 41322535
CORRÓ, 10
SUBVENCIÓ
MANTENIMENT
FAÇANES B0781813
PÇA. ANGEL
1
PAG. REBUT DESPESES D'AIGUA 1ER. P0070270
TRIM. 2001 -M.CAM
0
PAG. DESPESES AIGUA 1ER. TRIM. P0070270
J.A.ZURERA COBOS
0
PAG. AIGUA 1ER. TRIM. ATTOUCHANTI ALI
P0070270
0
BOLAS DE FUTBOLIN - JUVENTUT
B0740138
3
ASSUMPTE PROTOCOL E5706199
6
PUBLICITAT EMESA MES NOVEMBRE '03
B5716098
8
SUMINISTRE E INSTAL.LACIO WEBCAMS B5706074
DIJOUS BO '03
1
ROLLO MANTEL SET SERVICIOS SOPAR A0703613
TERCERA EDAD
0

D.C
.
Terc
er
Nom tercer

DESPESES PROTOCOL - URBANISME

I. presup.
(Eur)

SA GREIXONERA S.L.

165,43

K

MORRO AMER BARTOLOME

2.824,60

X

COMAS CAIMARI, Mª ANTONIA

1.478,38

A

MERCADAL FERRER ANTONIA

4.706,05

FIOL JANER, TERESA

3.439,54

COMUNITAT PROPIETARIS AV. ALCUDIA, 34

3.923,08

A

MERCADAL FERRER ANTONIA

3.026,32

T

OLIVER MORA,BARTOLOME

1.025,00

P

NADAL RUBIALES FRANCISCO

1.073,25

FONTANERIA DE SON RAPINYA S.L

12.000,00

FERRER PERELLO BARBARA

1.158,35

MALLORCA APAREJADORES S.L.

7.742,42

F

AJUNTAMENT D'INCA

274,4

F

AJUNTAMENT D'INCA

25,91

F

AJUNTAMENT D'INCA

41,43

RECREATIVOS COSMICOS S.L.

19,8

CAFETERIA LOS ARCOS

75

E

AVM EDIC. Y PRODUC. AUDIOVISUALES Y 348
GRAFICAS DE MALLORCA SL
VEINTITRES DEL CINCO S.L. - EL ESPIA EN 1.271,20
CASA
KARTA S.A.
699,96
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C.
Exer progra
cici
ma
2004 920

C.
econò
mica
48900

N.
assentam
ent
3943

2004 920

48900

3944

2004 920

48900

3946

2005 151

780

3712

2005 151

780

3713

2005 151

780

3714

2005 151

780

3715

2005 151

780

3716

2005 151

780

3717

2005 151

780

3718

2005 151

780

3719

2005 151

780

3720

2005 211

16008

3958

2005 231

48

3963

2005 334

212

3960

2005 334

22750

3961

2005 339

22613

3959

2005 422

22706

3957

2005 431

212

3956

2005 432

22609

3962

2005 912

22601

3964

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
N. oper.
e
200400014 401
7
200400015 401
0
200400110 401
5
200501251 401
6
200501252 401
0
200501252 401
5
200501252 401
6
200501252 401
7
200501252 401
8
200501252 401
9
200501253 401
0
200501253 401
2
200500076 401
8
200500700 401
7
200500106 401
4
200500131 401
9
200500099 401
4
200500001 401
6
200500000 401
9
200500201 401
7
200501365 401

Desc. oper.
DEV.ING.IDE. 2/04 JUAN RIBAS JAUME

Doc.
acred.
18233312

D.C
.
Terc
er
Nom tercer
Q
JUAN RIBAS JAUME

DEV.ING.IND. 2/04 JOAN VALIENTE SOLER

46810927

Q

VALIENTE SOLER JOAN

4,15

MALDONADO DELGADO DEV. INGR. BAIXA
IVTM
SUBV.MUNICIPAL DE FAÇANES - M.GARI
COLL
SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - J.L.GARCIA
RIPOLL
SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - J.VANRELL
LLABRES
SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - C.NOTARIO
VALLESPIR
SUBV.
MUNICIPAL
FAÇANES
A.FERNANDEZ SANCHEZ
SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - COMUNITAT
PROPIETARIS ES
SUBV. MUNICIPAL FAÇANES - VALELLA , 22

6860135

V

MALDONADO DELGADO JUANA

30,93

41322717

C

GARI COLL MARIA

529,53

42396035

C

GARCIA RIPOLL JOSE LUIS

566,81

41229511

X

VANRELL LLABRES JUAN

187,5

78213731

T

NOTARIO VALLESPIR CATALINA

525

78212972

T

FERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO

557,42

COMUNITAT PROPIETARIS ES TERRERS , 4

3.283,61

LOPEZ HINTON ROBERTO

3.283,61

SUBV.
MUNICIPAL
FAÇANES
COM.PROPIETARIS VIDAL ,
SUBV. MUNICIAL FAÇANES -COMUNITAT
PROPIETARIS AN.C
RECEPTES DISPENSADES A FUNCIONARIS

H5738166
7
H0752391
3
37336547

COMUNITAT PROPIETARIS VIDAL 28

2.582,11

COM.PROPIETARIS ANDREU CAIMARI, 38

7.000,00

A

GARCIAS RIBOT MARIA ANTONIA

3,86

DIPOSIT LLOGUER VIRTUDES AMOROS
PEREZ; EXP.Nº 42
DAR SERVICIO TOMA BIBLIOTECARIO Y
TOMA BIBLIOTECA
SERVEI A SA QUARTERA, CAVA I SERVEI
DE CAMBRER
TARJETA DE XARXA A 100 MBM BUS PCI
CON V(INFOJOVE)
DESPESES DE PROTOCOL - FORMACIO

43063103

L

MARTORELL FABREGAS GABRIEL

400

B5710179
2
B0766222
4
B5710179
2
42981799

OPERCABLE SL

4.174,84

CAFETERIA SA PUNTA S.L.

48,14

OPERCABLE SL

284,2

C

MARTINEZ DOMENECH JOSEFA

43

FEINES REALITZADES EN FUSTA DE NORT
BANQUETA - MER
ACTUACIO ASS.CULT.REVETLA D'INCA A
LES FIRES 2003
DESPESES PROTOCOL

78202734

C

RUMBO LOPEZ, FRANCISCO

299,51

ASSOCIACIO CULTURAL REVETLA D'INCA

420

SA GREIXONERA S.L.

126,68

H5711400
1
43056408

G0755338
1
B0766842

V

I. presup.
(Eur)
24,22
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Exer
cici

C.
C.
progra econò
ma
mica

N.
assentam
ent

N. oper.
2

Co
mpt
e
del
Pla
co
mpt
abl
e

Desc. oper.

Doc.
acred.
9

D.C
.
Terc
er
Nom tercer
Total

TERCER.

I. presup.
(Eur)
337.106,7
2

Que el present expedient sigui publicat en el BOIB en la forma determinada per les disposicions legals vigents.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.
Inca, 22 de desembre de 2011”
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Intervé el Sr. Aguilar. Explica que, una vegada aprovada en el passat Ple la relació de
crèdits antics que havia de depurar i després d’haver estat publicat en el BOIB, a la
pàgina web i un diari, ha acabat el termini per presentar al·legacions. Informa que només
se n’ha presentat una de doble i que pertany al Sr. Jaume Llobera Buades i a la Sra.
Maria del Mar Llobera Colomer. Explica que es refereixen a una expropiació de l’any 1993
i que se li desestimen perquè ja han prescrit, han passat més dels 15 anys legalment
previstos en el Codi Civil i els 4 anys previstos a la Llei general pressupostària. Després
d’aquesta desestimació es passa a definitiva la relació i es donaran de baixa els crèdits
creditors.
Intervé el Sr. Ramis. Vist que aquesta proposta en la qual es pot veure que només s’ha
presentat una reclamació que ja havia prescrit, expressa que el grup socialista no té cap
inconvenient a donar-hi el vistiplau. No obstant això, creu que aquesta feina que s’ha fet
també s’hauria d’haver duit a terme referent a baixes d’ingressos que es van acumulant
en els pressuposts; per tant, reclamen la tasca de donar de baixa tots els ingressos
pendents i que està clar que no es cobraran.
Intervé el Sr. García, qui es remet al debat que ja es va fer al seu dia. El seu vot, a la vista
de la tramitació –a causa de la qual creu que hi hagut molt poca gent que se n’hagi
assabentat–, serà d’abstenció.
Intervé el Sr. Rodríguez que també es remet a allò que ja varen manifestar en el seu
moment. És cert que publicació s’ha realitzat, però posen en dubte que els ciutadans se
n’hagin pogut assabentar. Conclou que el seu vot serà d’abstenció.
El Sr. Batle diu que hi ha més gent que s’hi ha interessat, però no han pogut aportar
documentació. Diu als portaveus que han de pensar que després de tant de temps era
molt difícil que tengués solució. Quant a la baixada d’ingressos, explica diu que està
prevista.
Seguidament es passa a votar la Proposta de Batlia per a l’aprovació definitiva de 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, el PSM-Iniciativa Verds i els
Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia per a l’aprovació
definitiva de la depuració de saldos creditors de la comptabilitat de l’Ajuntament d'Inca.
F.- Moció del grup municipal dels Independents d'Inca per aprovar el Reglament de
regals dels membres de la corporació municipal d’Inca
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal dels Independents d'Inca per aprovar el
Reglament de regals dels membres de la corporació municipal d’Inca, de data 23 de
desembre de 2011, que transcrita textualment diu:
“El grup municipal Independents 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, sotmet a la consideració del Ple la següent:
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MOCIÓ
En el Ple ordinari del passat 25 de novembre s’aprovà per unanimitat de tots els grups
municipals, la Moció presentada per INDI, per la qual s’acordava debatre en la Comissió
informativa pertinent el REGLAMENT DE REGALS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL D’INCA amb el contingut expressat en la Moció presentada, i
proposar en el proper plenari l’aprovació del text definitiu.
La proposta que es va fer del Reglament per part d’INDI va ésser el següent:
‘No és res nou que, per diversos motius, ha minvat de forma considerable la confiança
dels ciutadans en la integritat, objectivitat i imparcialitat dels càrrecs públics que
democràticament ha triat, i és per això que entenem que es fa necessària l'elaboració d'un
document on es defineixi part del codi d'actuació pública que ha d'imperar en tota activitat
de govern, política i administrativa, sota els principis i valors que deuen sempre tenir-se de
referència com a principis bàsics d'actuació i entre els quals es troben els principis
d'honestedat, austeritat, transparència i responsabilitat.
Tot això perquè els titulars dels càrrecs públics hauran d'actuar conforme a les normes
ètiques més elevades a fi de conservar i acréixer la confiança dels ciutadans.
Així, es proposa s’estableixi el següent compromís, que determina un sistema transparent
de control dels regals que reben els regidors i el batle de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant
l’aprovació del següent REGLAMENT:
Article 1.-Àmbit d'aplicació
El present Reglament ve en aplicació per als regidors i el batle de l'Ajuntament d’Inca que
es trobin en l'exercici de les seves funcions.
Article 2.- Els regals institucionals
Qualsevol regal, avantatge o recompensa que rebin els regidors o el batle per part de
qualsevol mitjà públic o privat aliè a l'Ajuntament d’Inca en funció de l'exercici del seu
càrrec s'entendran com a regals institucionals propietat de l'Ajuntament d’Inca.
Queda, per l'anteriorment assenyalat, prohibida l'acceptació privativa o personal d'aquests
presents, exceptuant el que està disposat en els articles següents.
Article 3.- Regals incidentals
Podran ser admesos a títol personal aquells regals el valor econòmic dels quals no sigui
rellevant, inferiors a 30 €, els regals incidentals o expressions habituals d'hospitalitat o
altres beneficis de valor mínim, sent comunicat a la Batlia o a la Junta de Govern Local.
Article 4.- Dipòsit de regals
Aquells regals que tinguin el caràcter de peribles s’entregaran a organitzacions
benèfiques, tret que siguin de valor mínim (30 €), cas en què podran ser gaudits
individualment per l'obsequiat. Tots els altres regals seran lliurats a l'Ajuntament per al seu
dipòsit al lloc habilitat a aquest efecte.
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Article 5.- Registre de regals
Per la Secretaria de la corporació es durà a terme un Registre de Regals informatitzat en
què quedi constància del seu caràcter, del remitent, de la data del lliurament, del seu
motiu, de la descripció del seu contingut de forma extractada, així com del lloc del seu
dipòsit.
De la inscripció efectuada i de la destinació del regal es donarà còpia a aquell que efectuï
el lliurament.
Article 6.- Resolució de dubtes sobre acceptació de regals
Els Regals que pel seu origen o característiques poguessin presentar dubtes sobre la
seva acceptació o no a títol individual es resoldran per la Junta de Portaveus.
Article 7.- Publicitat
Sense perjudici de la publicitat que legalment està establerta per als reglaments
municipals es posarà en coneixement de la present regulació a aquell que efectua
l'obsequi.
Article 8.- Realització de regals protocol·laris
El batle podrà realitzar els regals protocol·laris que consideri oportuns donant-ne compte a
la Junta de Govern Local quan aquests tinguin un valor inferior als 300 €, i serà
necessària l’autorització de la Junta de Govern Local i Junta de Portaveus quan superi la
quantitat esmentada.
Els regidors no podran realitzar regals.
DISPOSICIÓ FINAL.- El present Reglament entrarà en vigor transcorregut el termini de 15
dies hàbils a partir del següent al que es publiqui la seva aprovació definitiva en el
BOCAIB i romandrà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.’
No consta que s’hagi convocat cap comissió informativa per tal de debatre el contingut
d’aquell reglament, i per això, DEMANEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que adopti
el següent:
ACORD
Aprovar el REGLAMENT DE REGALS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL D’INCA amb el contingut expressat en la present Moció.”
El Sr. Batle demana al Sr. García si està d’acord a deixar-la damunt la taula; a canvi es
compromet en parlar-ne a la pròxima Comissió.
El Sr. García diu que ells varen presentar aquesta moció perquè un mes després es
dugués al plenari.
El Sr. Batle li dóna la raó, però el Sr. Aguilar li ha comunicat que primer es realitzarien els
pressuposts.
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El Sr. García li respon que sempre hi ha coses que s’han de fer i lamenta que una d’elles
no hagi estat aquest tema; ara bé, si es comprometen que es debatrà al pròxim plenari,
atesa l’hora que és, no tenen inconvenient que quedi damunt la taula.
Vist que cap dels presents hi té a res a objectar, la Moció del grup municipal dels
Independents d'Inca per aprovar el Reglament de regals dels membres de la corporació
municipal d’Inca queda damunt la taula.
G.- Moció del grup municipal dels Independents d'Inca referent a les retribucions
del batle i els regidors de l’Ajuntament
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal dels Independents d'Inca referent a les
retribucions del batle i els regidors de l’Ajuntament, de data 23 de desembre de 2011 que
transcrita textualment diu:
“Iniciada la present legislatura i en el primer Ple ordinari, amb el vot en contra dels
Independents d’Inca, s’aprovaren les retribucions del batle i els regidors de l’Ajuntament.
En la legislatura anterior, PSM i INDI teníem la possibilitat de disposar d’un regidor amb
dedicació parcial compartida, si bé des del primer moment ambdós partits manifestàrem la
nostra intenció de no fer ús de dita possibilitat i de forma conjunta presentàrem diverses
mocions amb què sol·licitàvem que el Ple autoritzés que l’estalvi generat per ambdues
formacions, per no fer ús de dita possibilitat, es destinés a distintes entitats socials o
humanitàries, i així ho proposàrem i s’aprovà.
En aquests moments no ens consta encara que allò que demanàrem en la Comissió
d’Hisenda de dia 22/9/2011 cap d’aquests acords s’hagi complert.
En aquesta legislatura, Independents d’Inca ja ha manifestat que no farà ús de la
possibilitat de disposar d’un regidor amb dedicació exclusiva parcial, cosa que suposa una
no-disposició de 27.403 euros anuals.
És cert que els regidors d’INDI tenen unes retribucions fixades de 987 i 689 euros
mensuals segons sigui o no portaveu del Grup Municipal.
Hem realitzat un càlcul mitjà amb ambdues retribucions i no fer ús de la possibilitat de
dedicació parcial resulta un estalvi o no-disposició de 4.336 euros trimestrals.
En el Ple del passat 28 d’octubre s’aprovà destinar aquella quantitat, corresponent al
primer trimestre de la legislatura, al Menjador Social d’Inca, si bé no ens consta que aquell
compromís s’hagi complert.
Per això, havent passat el segon trimestre de la legislatura, sol·licitam al Ple de
l’Ajuntament d’Inca que prengui el següent ACORD:
1. Destinar, prèvies les modificacions de crèdit pressupostari si fossin necessàries, la
suma de 4.336 euros a LA COMUNITAT RELIGIOSA DE LES MONGES JERÒNIMES
D’INCA (MONGES TANCADES).
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2. El Govern Municipal efectuarà els tràmits necessaris per tal de complir aquest acord,
informant al Ple de l’Ajuntament abans de dos mesos del compliment del present acord i
la seva efectivitat en el pagament.”
Intervé el Sr. García. Afirma que aquesta moció es pot simplificar si no hi ha d’haver un
debat extraordinari, ja que varen anunciar que trimestralment presentarien una moció en
aquest sentit. Explica que a efectes pressupostaris estan obligats a presentar-la abans
d’acabar els pressuposts perquè no s’inclogui dins els de l’any que ve. És la disponibilitat
d’aquest estalvi monetari que generen i sol·liciten que aquesta vegada es destini a les
monges tancades.
El Sr. García vol fer una advertència. A efectes de comunicació diu que el fet que surti
publicitat que varen cedir uns 20.000 € al Menjador Social no l’han afavorit ells. Ha estat
una mala interpretació d’algú, perquè les mocions estan clares quant a la quantitat que se
cedeix a cada cosa, independentment que segons la propera moció se cedeixi al
Menjador Social; l’aprovada, però, va ser d’una quantia de 4.330 €.
El Sr. García demana l’aprovació de la Moció i, si algú considera que hi ha un millor destí
d’aquesta quantitat, estan oberts a parlar-ne. També demana que s’aboni l’anterior Moció,
que va ser aprovada per unanimitat.
Intervé el Sr. Caballero. Expressa que el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds hi votarà
a favor.
Intervé el Sr. Ramis. Exposa que, en coherència amb allò que varen votar dia 28 d’octubre
de 2011, hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Batle. Informa que ja va comunicar al Sr. García en un moment determinat
que ho pensarien, però les persones canvien, i a dia d’avui es manté en el canvi.
El Sr. García agraeix a tots els grups el vot favorable a la Moció i estan oberts a cada
trimestre a incloure el destí que considerin més oportú.
Seguidament es passa a votar la Moció del grup municipal dels Independents d'Inca i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal dels
Independents d'Inca referent a les retribucions del batle i els regidors de l’Ajuntament.
13.- Precs i preguntes
a.- Precs i preguntes formulades pel grup municipal del PSIB-PSOE
El Sr. Ramis aprofita el torn de precs i preguntes per donar, en nom seu i del grup
socialista, a tots els regidors, persones que els acompanyen als Ple, a la premsa que
segueix aquest debat i especialment a tots els inquers unes bones festes de Nadal i un
millor 2012.
El Sr. Batle comenta que tenia previst deixar fer una intervenció a tots els portaveus per
desitjar les bones festes, però creu que pot servir igualment aquesta.
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b.- Precs i preguntes formulades pel grup municipal dels Independents d'Inca
El Sr. García diu que, com ja ha comunicat abans al Sr. Batle, vista l’hora que és, no tenen
inconvenient a deixar les preguntes per formular al plenari vinent. El Sr. García desitja el
bon Nadal a tots en nom del grup municipal dels Independents d'Inca.
c.- Precs i preguntes formulades pel grup municipal del PSM-Iniciativa Verds
El Sr. Rodríguez se suma a allò expressat pel Sr. Ramis i pel Sr. García, són unes dates
de felicitat, d’harmonia, de pau, tot i el plenari que han tengut avui, i desitja un feliç 2013,
perquè el 2012 pinta negre.
El Sr. Batle els dóna les gràcies a tots. Els desitja que gaudeixin de les festes en
companyia de les respectives famílies i amics; desitja un bon Nadal i un feliç 2012.
El Sr. Batle acaba la seva intervenció aclarint que enguany a la plaça de l’Ajuntament hi
haurà rem, cava, ensaïmada, xocolata i música. Ho han llevat quasi tot, però allò que és
prioritari ho han mantingut.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les quinze
hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.
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