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A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears), essent les deu hores del dia 30
de maig de 2014, es reuneix l’Ajuntament
en  ple,  en  primera  convocatòria,  amb
convocatòria prèvia a l’efecte, per tal de
realitzar  la  sessió  ordinària  sota  la
Presidència del  Sr. Rafel Torres Gómez, i
amb l’assistència dels  regidors Sr.  Felip
Jerez  Montes,  Sra.  Rosa Maria  Tarragó
Llobera, Sra. Margalida Horrach Beltran,
Sr.  Antonio  Jesús  Aguilar  Chicón,  Sra.
Catalina Coll  Puigserver,  Sr.  Andreu Gili
Vizcaíno,  Sra.  Magdalena  Cantarellas
Llompart,  Sr.  José  Pastor  Espada,  Sra.
Maria  Payeras  Crespi,  Sr.  David  Devis
Ferrer,  Sr.  Francesc  Xavier  Ramis
Otazua,  Sr.  Virgili  Moreno  Sarrió,  Sra.
María  José  Fernández  Molina,  Sra.
Antònia  Maria  Sabater  Martorell,  Sra.
Margalida Llobera Serra,  Sra.  María del
Carmen Oses Ramos,  Sr.  Àngel  García
Bonafè,  Sra.  Maria  Francisca  Barceló
Truyol,  Sr.  Antoni  Rodríguez  Mir  i  Sr.
Andreu Caballero Romero.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen  la  interventora
municipal  Sra.  Francisca  Martorell
Pujadas i el tresorer municipal Sr. Miquel
Batle Vallori.



1.  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS DE DATA 25 I  28
D’ABRIL DE 2014.

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

Pel que fa a l’acta de dia 25 d’abril el Sr. Ramis comenta que hi ha una errada referent a
l’hora de finalització del Plenari que es reflexa a l’acta, on figura que eren les dotze i que
en realitat eren les 16h o les 15:50h.

Intervé el Sr. García. Comenta que a la seva intervenció a l’apartat de precs i preguntes,
on el seu grup va reiterar qüestions que havien fet, entre elles la de la utilització de l’escut
d’Inca, la redacció diu “a més de la pregunta relacionada amb la utilització dels pins de
l’escut d’Inca...”. Assenyala que ells no varen demanar res del pins de la utilització de
l’escut d’Inca i demana que es llevi aquesta paraula de la redacció: pins.

Intervé  el  Sr.  Rodríguez.  Manifesta  que  vol  donar  l’enhorabona  a  la  persona  que  va
redactar el punt de la moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la revisió dels
protocols d’atenció als usuaris de serveis socials per reduir llistes d’espera, per la fidelitat
amb la qual ha reflectit el debat de la moció. Assenyala que el seu grup, Més per Inca, va
demanar que constés en acta i que figuràs completa la discussió. I així consta. 

Se somet a votació ordinària l’aprovació de l’acta de la sessió de data 25 d’abril de 2014,
que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21) amb les anteriors rectificacions.

Seguidament se somet a votació ordinària l’aprovació de l’acta extraordinària de la sessió
de data 28 d’abril de 2014, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA NÚM. 351  A 430.  

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 351 a 430

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

3.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’EXECUCIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DEL  PRIMER
TRIMESTRE DE 2014

Els  reunits  consideren  la  Dació  de  compte  de  l’execució  pressupostària  del  primer
trimestre, de data 8 de maig, la qual transcrita textualment diu:

“Sr.  Rafel  Torres  Gómez,  batle  president  de  l'Ajuntament  d'Inca,  dóna  compte  de  la
comunicació  realitzada  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  de  l’execució
pressupostària  del  1r  trimestre  de  2014,  per  donar  compliment  a  les  obligacions
contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre,  per  la  qual  es desenvolupen les
obligacions de remissió d’informació previstes a la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i
Sostenibilitat Financera.”

El Sr. Aguilar proposa tractar aquest punt conjuntament amb el punt 4 de l'ordre del dia,
per la similitud del seu contingut.

Atès que cap dels presents hi té res a objectar s’acorda el tractament conjunt de la Dació
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de  compte  de  l’execució  pressupostària  del  primer  trimestre  de  2014  i  la  Dació  de
compte de l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i de l’estat de
tresoreria a data 31 de març de 2014, de data 22 de maig, que transcrita textualment
diu:

“Sr.  Rafel  Torres Gómez,  batle president de l'Ajuntament d'Inca, en compliment del  que
estableix l'article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la base 6a de les Bases d’execució
del  Pressupost  per  a  l’exercici  2014;  presenta  i  dóna  compte  de  l'estat  d'execució  del
pressupost de despeses i d'ingressos de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.
 

Relació de documents que es presenten:

•    Estat  de  liquidació  del  pressupost  de  despeses  de  l’Ajuntament  i  dels  seus
organismes autònoms a data 31 de març de 2014

•    Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms a data 31 de març de 2014.

•    Estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data 31 de
març de 2014.”

Una vegada finalitzades les intervencions, els regidors se’n donen per assabentats, també
del següent punt.

4.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’ESTAT  DE  LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST
D’INGRESSOS I DESPESES I DE L’ESTAT DE TRESORERIA A DATA 31 DE MARÇ
DE 2014

A petició del Sr. Aguilar aquest punt s’ha tractat anteriorment en conjunt amb el punt 3 de
l’ordre del dia. Dació de compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2014
que figura al punt 3 de l’ordre del dia.

5.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR  LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 8/2014. 

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d’hisenda per aprovar la
modificació de crèdit nº 8/2014, de data 22 de maig, que transcrita textualment diu:

“Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada el dia 22 de maig de
2014, informa favorablement la següent proposta de modificació de crèdit núm. 8/2014 del
pressupost de l’Ajuntament d’Inca:

Exp. Modificació de crèdit núm. 8/2014.

Pressupost. Exercici de 2014.

PROPOSTA D’ACORD

Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta Corporació Municipal, per a la incoació
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 8/2014 de modificació de crèdits per crèdit
extraordinari en el Pressupost General de l'exercici de 2014.

Vist l’informe de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
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següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar provisionalment  l’expedient de modificació de crèdit  núm. 8/2014 en el
vigent pressupost per crèdit extraordinari.

Α. Crèdit extraordinari:

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ
CRÈD.
INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈD.
DEFINITIU

133,61118
Ordenació  de  trànsit  i  de  l'estacionament.
Projecte remodelació viària Jaume II

 
-     

                   120.
900,00   

           120.9
00,00   

155,61123 Vies públiques. Asfaltat de carrers  
                   150.

000,00   
           150.0

00,00   

155,61124 Vies públiques. Asfaltat de camins  
                   150.

000,00   
           150.0

00,00   

165,63302
Enllumenat  públic.  Reposició  instal·lacions
enllumenat públic

 
-     

                1.500.
000,00   

        1.500.0
00,00   

171,61119
Parcs  i  Jardins.  Parc  de  les  Illes  Balears,
Blanquer i Lledoner  

                   425.
000,00   

           425.0
00,00   

171,61122 Parcs i Jardins. Inversions vàries en jardineria  
                     10.

000,00   
             10.0

00,00   

171,61128 Parc i Jardins. Aparcament i jardins So na Monda  
                     60.

000,00   
             60.0

00,00   

491,62703
Societat  de  la  informació.  Inversions  vàries  en
projectes informàtics

 
-     

                     90.
000,00   

             90.0
00,00   

933,61146
Gestió  del  patrimoni.  Ampliació  cementeri
municipal

 
-     350.000,00

           350.0
00,00   

933,61148
Gestió  del  patrimoni.  Tancament  cementeri
municipal  

                   100.
000,00   

           100.0
00,00   

933,62207 Gestió del patrimoni. Vestuari del Sallista
 

-     
                     60.

000,00   
             60.0

00,00   

933,62208 Gestió del patrimoni. Grada del Sallista
 

-     
                     50.

000,00   
             50.0

00,00   

933,63203 Gestió del patrimoni. Arxiu Casal de Cultura
 

-     
                     89.

000,00   
             89.0

00,00   

933,63204 Gestió del patrimoni. Casal entitats ciutadanes
 

-     
                   500.

000,00   
           500.0

00,00   

933,63205
Gestió  del  patrimoni.  Escala  emergència  Casal
de Cultura

 
-     

                     40.
000,00   

             40.0
00,00   

933,63206 Gestió del patrimoni. Alberg juvenil
 

-     
                     50.

000,00   
             50.0

00,00   

933,63207
Gestió del patrimoni. Inversions vàries en edificis
municipals

 
-     

                     50.
000,00   

             50.0
00,00   

933,63208
Gestió  del  patrimoni.  Inversions  instal·lacions
esportives

 
-     100.000,00 100.000,00

933,63209
Gestió  del  patrimoni.  Substitució  coberta
Residència Miquel Mir

 
-     

                   165.
009,58   

           165.0
09,58   

TOTAL  
                4.059.

909,58    

Finançament del crèdit extraordinari:

ALTES EN EL PRESSUPOST D’INGRESSOS
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PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT
DEFINITIU

87000 Romanent  de  tresoreria
per despeses generals

5450.176,71

4.059.909,58

9.510.086,29

TOTAL 4.059.909,58

Segon.-  Exposar  al  públic  la  seva  aprovació  inicial  en  el  tauler  d’anuncis  d’aquesta
Corporació, amb anunci previ publicat en el BOCAIB, durant un termini de quinze dies hàbils,
durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant
el  Ple.  En  el  cas  que  no  es  presentin  reclamacions  en  contra  s’entendrà  aprovat
definitivament

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

A petició del Sr. Ramis es fa constar en acta el següent:

“El Sr. Ramis comenta que segons els entendres del grup socialista, l’equip de govern ha
modificat la denominació de les partides, que això s’ha consultat en diferents publicacions
com “El Consultor” i amb els Ministeris, i els han dit que aquestes administracions diuen
que  no  es  poden  fer,  per  tant,  aquestes  inversions  no  poden  estar  dins  aquesta
modificació de crèdit, que això suposaria que aquesta modificació de crèdit sigui nul·la,
perquè incompleix la llei i els han demanat un recés perquè l’equip de govern fessin la
consulta al Ministeri. No els han contestat, no sap si l’han fet o si no la pensen fer.

El Sr.  Batle comenta que tenen la seguretat i  tranquil·litat  que aquesta modificació no
incompleix. Insisteix. 

Després de la queixa del Sr. Ramis de que ho va demanar a la interventora i al regidor i
que no han contestat, el Sr. Batle manifesta que contesta ell com a batle. Es dirigeix al Sr.
Ramis  per  dir-li  que  ell  sap  com  ha  estat  el  procés  d’aquesta  llei,  que  sap  les
modificacions que hi ha hagut, que sap, com li ha dit molt bé el regidor, que a un moment
donat els deien que incomplissin la normativa, gastant el dèficit. El temps els ha donat la
raó. Manifesta que a lo millor allò que l’equip de govern pensa avui, el temps també els hi
donarà la raó.

El Sr. Ramis diu que els entenen quan volen dur això, però que no volen fer la consulta.
Que s’estimen més no saber-ho. Es plany.

El Sr. Batle respon que sí que ho saben, i que per això té la tranquil·litat i seguretat que no
incompleixen.”

El grup municipal del Partit Popular proposa una esmena que es tracta d’un increment de
300.000 € a la partida d’instal·lacions esportives nº 933363208.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel grup del Partit
Popular i n'esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit
Popular i  deu (10) en contra dels grups municipals PSIB-PSOE, Independents d’Inca i
Més per Inca.
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Seguidament  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen  esmenat  de  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit 8/2014 i n’esdevé el següent resultat: onze
(11)  vots  a  favor  del  grup  municipal  Partit  Popular  i  deu  (10)  en  contra  dels  grups
PSIB-PSOE, Independents d’Inca i Més per Inca.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PEL RECONÈIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE FACTURES. 

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  informativa  d’hisenda  pel
reconeixement extrajudicial de factures, de data 22 de maig, la qual transcrita textualment
diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA

Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada dia vint-i-dos de
maig de dos mil quatre, informa favorablement la següent proposta de despeses:

El Sr. Rafel Torres Gómez, batle de l'Ajuntament d'Inca, eleva a la consideració del
PLE DE L'AJUNTAMENT el següent

Assumpte:  Aprovació  extrajudicial  d'unes  factures  de  l'exercici  de  2013  i  anteriors  de
l’Ajuntament d’Inca

Atesa l’arribada de factures dins l’any 2014 corresponents a l’any 2013 i anteriors de
tasques realitzades per l’Ajuntament d’Inca i que varen quedar fora del seu corresponent
pressupost, de les quals s’adjunta a la present proposta, en forma d'annex, una relació de
les esmentades factures.
 

Examinat l'expedient relatiu al  reconeixement extrajudicial  de crèdit  corresponents
bàsicament a l'exercici de 2013 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l'article 60.2, en
relació amb el 26.2c), ambdós del Reial decret 500/90. de 20 d'abril, i atesos els informes de
la  interventora  de  la  corporació,  es  proposa,  amb  el  dictamen  previ  de  la  Comissió
Informativa conjunta d’Urbanisme i d'Economia i Hisenda, al Ple de la corporació l'adopció
del següent acord:

PRIMER. Reconèixer extrajudicialment i  aprovar totes i  cada una de les factures,
relacionades a l'expedient,  corresponents  a l'exercici  2013 i  anteriors,  per  un import  de
187.059,24 euros en càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’exercici 2014.

SEGON. Aplicar les esmentades despeses a les partides de despeses del  vigent
pressupost  de  2014,  d'acord  amb  l'aplicació  pressupostària  suggerida  en  la  relació  de
factures.

No  obstant  això,  l’Ajuntament  en  Ple  acordarà  el  que estimi  més  adient  per  als
interessos municipals.”

El  grup municipal  del  Partit  Popular  proposa una esmena que consisteix  en incloure la
factura nº I/130644 de data 20/12/2013 de l’empresa Grupo Royal Telecom, S.L., per un
import de 297,38 € amb càrrec a la partida de despeses 920.22002.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel grup del Partit
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Popular i n'esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit
Popular, dos (2) en contra del grup municipal Independents d’Inca i vuit (8) abstencions
dels grups municipals PSIB-PSOE i Més per Inca.

Seguidament  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen  esmenat  de  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda pel reconeixement extrajudicial de factures i n’esdevé el següent resultat: onze
(11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, dos (2) en contra del grup municipal
Independents d’Inca i vuit (8) abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE i Més per
Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda pel reconeixement extrajudicial de factures.

Després de la votació el Sr. Batle surt de la sala passant a presidir el Sr. Jérez.

7.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME  PER  APROVAR
INICIALMENT EL REGLAMENT QUE REGULA L’ÚS DEL CASAL DE JOVES

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d’urbanisme per aprovar
inicialment el reglament que regula l’ús del casal de joves, de data 26 de maig, la qual
transcrita textualment diu:

“INFORME-PROPOSTA que emet el lletrat assessor municipal en relació amb l’aprovació
inicial del REGLAMENT QUE REGULA L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEL
CASAL DE  JOVES  D’INCA “SA FÀBRICA”,  perquè  s’elevi  a  la  decisió  del  PLE  DE
L’AJUNTAMENT.

I.- VIST que des de fa uns anys es va posar en funcionament el Casal de Joves del municipi
d’Inca amb l’objectiu d’oferir un espai als joves de la ciutat d’entreteniment cultural i d’oci, a
més de poder dur a terme diferents activitats dirigides, principalment, a aquest col·lectiu.

Aquest  equipament  públic  està  format  per  diferents  dependències  on els  usuaris  s’han
d’implicar en el  seu estat de conservació i  que fins ara s’havien establert  unes normes
internes d’ús per a cada una d’aquestes dependències.

No obstant això, a data d’avui es veu la necessitat d’aprovar un reglament intern que reguli
de forma detallada l’objecte del Casal com a equipament públic i que garanteixi el bon ús i la
conservació de les instal·lacions de l’equipament. 

En aquest sentit es tramita el present reglament, que consta de quatre capítols en què es
regulen l’objecte, el funcionament, les normes generals d’ús de les instal·lacions i finalment
un règim disciplinari i sancionador.   

II.- 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 I 103 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.

III.- 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 i reglaments municipals serà
necessari  el  vot  favorable  de  la  majoria  simple  del  nombre  legal  de  membres  de  la
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corporació.

IV.- 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 el REGLAMENT QUE REGULA L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS DEL CASAL DE JOVES D’INCA “SA FÀBRICA”.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta de REGLAMENT
QUE REGULA L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEL CASAL DE JOVES
D’INCA “SA FÀBRICA”, anunci  que  es  publicarà  en el  BOIB,  durant  el  qual  es  podrà
examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) d'aquest
Ajuntament i  formular al⋅legacions i/o suggeriments. En el cas que no es presentàs cap
reclamació  o  suggeriment,  s'entendrà  aprovada definitivament  la  proposta  de reglament
municipal.  
 
Inca, 26 de maig de 2014 El lletrat assessor municipal 
Carlos Mena Ribas

Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient a la seva sessió de dia 30/05/2014,
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.”

El  grup Independents  d’Inca proposa unes esmenes al  Reglament que consisteixen en
modificar el punt 11. Reserva municipal,  en relació a l’ordre de prioritats, que serà: “activitats
pròpies  de  l’àrea  de  joventut,  activitats  organitzades  per  entitats  juvenils  del  municipi,
després per altres entitats no juvenils però amb activitats destinades a joves i després a
altres tipus d’entitats o d’àrees municipals”, i després en el punt 10.2, allà on diu “el seu
import haurà de ser informat prèviament al Servei de Joventut”, hauria de dir “informat i
aprovat”

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel grup Independents
d’Inca i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Seguidament se sotmet a votació el  Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per aprovar inicialment el reglament que regular l’ús del Casal de Joves.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA EN DEFENSA D’UN SISTEMA DE
JUSTÍCIA PRÒXIM I DE QUALITAT. 

  
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
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Després de la votació entra el Sr. Batle, i passa a presidir la sessió.

Els reunits consideren la moció del grup municipal Més per Inca en defensa d’un sistema
de justícia pròxim i de qualitat, de data 14 de maig de 2014, que transcrita textualment diu:

“Moció en defensa d'un sistema de justícia pròxim i de qualitat

El grup municipal MÉS per Inca sotmet a la consideració del PLE la següent 

MOCIÓ

El Consell de Ministres va aprovar el 4 d'abril l'Avantprojecte de Reforma de Llei Orgànica
del Poder Judicial, que canvia radicalment el model d'organització de l'administració de
justícia i suprimeix de manera definitiva els partits judicials, concentrant-los en un Tribunal
provincial de Primera Instància, que tendrà seu a la capital de cada província.  

Aquesta reforma recentralitzadora de la Justícia suposaria un perjudici important per als
ciutadans d'Inca i la seva comarca, que compten amb partit judicial des del 21 d’abril de
1834. La desaparició dels Jutjats d'Inca allunya encara més l’administració de justícia de
la ciutadania. Els habitants dels municipis que pertanyen al partit judicial d’Inca hauran de
traslladar-se  fins  a  Palma  per  fer  qualsevol  tràmit  judicial,  així  com  el  teixit  de
professionals  que  hi  desenvolupen  la  seva  tasca  en  aquests  jutjats,  la  qual  cosa
significarà fer uns desplaçaments molt superiors als que fan ara, amb l’increment d’hores
invertides i despeses en els desplaçaments. 

Per altra banda, l'eliminació dels jutjats d'Inca també suposaria una gran davallada per el
volum de negoci dels comerços, ja que l’afluència de persones que assisteixen als jutjats
diàriament  desapareixerà.  A més,  ara  mateix,  el  partit  judicial  és  una  de  les  poques
senyes  de  capitalitat  de  comarca  que  exerceix  Inca  i  perdre  aquest  partit  significaria
disminuir la nostra influència en la comarca.

A  més,  de  prosperar  la  reforma  de  la  planta  judicial  prevista,  els  jutjats  de  Pau
desapareixerien del tot  i  les seves funcions passarien als Tribunals d’Instància d’àmbit
provincial, la qual cosa suposaria una gran diferència en termes de proximitat.

El correcte funcionament del sistema de Justícia és un pilar fonamental de l'estat de dret.
En aquest sentit,  comptar amb uns jutjats pròxims i  accessibles per a tota la població
millora la qualitat del servei i aferma el seu caràcter de servei públic i universal. Ans al
contrari, fer-los més inaccessibles a la població perjudica als sectors més desfavorits i
representa un clar perjudici per a la convivència i la cohesió social.

Per tot això, el Ple adopta els següents

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Inca manifesta el seu rebuig a qualsevol modificació de la planta i
demarcació judicial  que comporti la desaparició dels jutjats d'Inca i insta el  Govern de
l'Estat a retirar l'Avantprojecte de Reforma de Llei Orgànica del Poder Judicial.

Segon.- L'Ajuntament d'Inca convida el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca
i els ajuntaments dels municipis que integren el partit judicial d'Inca a sumar-se a aquesta
reivindicació.

8



Tercer.- L'Ajuntament d'Inca traslladarà aquests acords a la presidència del Govern de
l'Estat, al Ministeri de Justícia, al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca, als
ajuntaments que integren el  partit  judicial  d'Inca, al  president del  Tribunal  Superior de
Justícia de les Illes Balears, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i a l'Il·lustre
Col·legi de Procuradors de les Illes Balears.”

El grup municipal Independents d’Inca proposa una esmena que consisteix en incloure un
punt a la moció referent al manteniment dels jutjats d’Inca, i el grup Més per Inca, proposa la
rectificació al punt segon, que vendrà a ser el tercer, que allà on diu “sumar-se a aquesta
reivindicació” que posi “sumar-se a aquestes reinvindicacions”. Per tant els acords de la
Moció quedarien de la següent manera:

“Primer.- L'Ajuntament d'Inca manifesta el seu rebuig a qualsevol modificació de la planta i
demarcació judicial  que comporti la desaparició dels jutjats d'Inca i insta el  Govern de
l'Estat a retirar l'Avantprojecte de Reforma de Llei Orgànica del Poder Judicial.

Segon.- L’Ajuntament d’Inca demana al Govern de les Illes Balears que en la redacció de
la nova llei  de demarcació i  Planta i  en el  moment de remetre al  Govern la proposta
d’organització  de  la  Comunitat  Autònoma  en  matèria  de  demarcació  territorial,  es
mantinguin els jutjats d’Inca com a Seu dels Tribunals Provincials d’Instància, o qualsevol
altres que substitueixi els actuals.

Tercer.- L'Ajuntament d'Inca convida el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca
i  els  ajuntaments  dels  municipis  que  integren  el  partit  judicial  d'Inca  a  sumar-se  a
aquestes reivindicacions.

Quart.- L'Ajuntament d'Inca traslladarà aquests acords a la presidència del Govern de
l'Estat, al Ministeri de Justícia, al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca, als
ajuntaments que integren el  partit  judicial  d'Inca, al  president del  Tribunal  Superior de
Justícia de les Illes Balears, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i a l'Il·lustre
Col·legi de Procuradors de les Illes Balears.”

Finalitzades  les  intervencions,  es  passen  a  votar  l’esmenes  proposades  pels  grups
Independents d’Inca i Més per Inca i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament se sotmet a votació la Moció esmenada del grup Més per Inca en defensa
d’un sistema de justícia pròxim i de qualitat i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

9.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PSIB-PSOE  DE  SUPORT  I  EXIGÈNCIA  PER
L’ALLIBERACIÓ DE LES NINES NIGERIANES. 

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 PSIB-PSOE de suport i exigència per
l’alliberació  de  les  nines  nigerianes,  de  data  15  de  maig  de  2014,  que  transcrita
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
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Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent Proposició de: SUPORT I
EXIGENCIA PER A L’ALLIBERACIÓ DE LES NINES NIGERIANES. 

Exposició de motius:
 

Fa més d’un mes del segrest de 250 nines a la seva escola del nord-est de Nigèria
pel grup de Boko Haram, sense que fins aleshores hagin estat alliberades.

         Les  notícies  pel  que  fa  a  les  segrestades  són  realment  alarmants  vistes  les
amenaces fetes pels segrestadors.

         És  per  tant  imprescindible  que  tant  el  Govern  d'Espanya  com  les  institucions
internacionals: Unió Europea, el Consell de Seguretat de l'ONU, etc. prenguin consciència
d’aquesta situació  i  adoptin  mesures perquè fets  com aquests  en  què les  dones són
segrestades, violades i assassinades que són víctimes siguin perseguits.

Que els  governs i  els  seus ciutadans es responsabilitzin  d'assegurar  a tots  els
països els estàndards mínims de llibertat, igualtat i democràcia exigibles.
                           

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Inca presenta per a la
seva consideració i acceptació per al Ple Municipal els següents acords:

1. Que el Govern espanyol prengui les mesures adients per promoure la intervenció de la
comunitat internacional per aconseguir l’alliberació de les nines segrestades i la posterior
posada dels segrestadors a disposició de la justícia.

2. L'Ajuntament d'Inca acorda traslladar aquesta moció al Govern d'Espanya.”

El Sr. Batle considera que aquest és un tema de gran calat i envergadura, per la qual cosa
demana als presents si els assembla bé que s’aprovi com una declaració institucional de
totes les formacions polítiques.

Vist  que  cap  del  presents  té  res  a  objectar  es  vota  la  Moció  del  grup  municipal
PSIB-PSOE com a declaració institucional.

Seguidament  se  sotmet  a  votació  la  declaració  institucional  de  suport  i  exigència  per
l’alliberació de les nines nigerianes i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA EN SUPORT DEL TRANSPORT
FERROVIARI. 

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 MÉS PER INCA en suport del transport
ferroviari, de data 15 de maig de 2014, que transcrita textualment diu:

“Moció en suport al transport ferroviari

MOCIÓ
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Les Illes Balears són encara molt enfora de gaudir d'una xarxa de transport públic digna,
de qualitat  i  accessible.  Amb l'aprovació del projecte de Llei  de Transports terrestres i
mobilitat,  ara  mateix  en  tràmit  parlamentari,  s'haurà  perdut  una  gran  oportunitat  al
respecte.

El Govern d'Estat ha invertit i continua invertint milers i milers de milions d'euros en tren
d'alta velocitat a la Península, mentrestant el Govern de les Illes Balears ni tan sols ha
reclamat unes mínimes inversions ferroviàries per a Mallorca, tal com recull la disposició
transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia o la Llei  de Règim Especial,  i  fins i  tot  ha
substituït el projecte de tren Manacor-Artà per un “corredor verd”.

El  Govern  de  les  Illes  Balears  ha  trencat  la  línia  de  millores  a  la  xarxa  pública  de
transports iniciada el 1994, amb una gestió nefasta que provoca una degradació contínua
del servei, acompanyada de la proliferació de missatges en contra del tren, emesos pel
propi  Govern, mentre es projecten noves autovies,  com la Llucmajor-Campos, que no
responen a cap criteri objectiu d'augment mínim de la densitat del trànsit rodat en els
darrers anys.

Una de les mesures que més frena l'ús del transport ferroviari és la pujada de tarifes de
SFM i el TIB a inicis de legislatura, que en alguns casos representava fins a un 58 % de
pujada, a la qual s'ha sumat una nova pujada en els preus públics dels bitllets de tren el
passat mes d'abril,  que des de l'Administració autonòmica ni  tan sols han informat als
usuaris, perquè no es pot justificar de cap manera.

Totes aquestes mesures desprestigien el servei i redueixen el nombre d'usuaris, la qual
cosa pot provocar un perjudici social i ambiental notable, en especial per als usuaris que
depenen d’aquest  transport  públic per  als  seus desplaçaments.  El  projecte de Llei  de
Transports elaborat pel Govern, que preveu sancions de fins a 1.000 euros per als usuaris
que viatgin sense bitllet o sense el bitllet correcte, o fins i tot pel fet de romandre a una
estació fora de l'horari de serveis, a més d'atribuir funcions policials al personal de SFM,
aprofundeix en aquesta deriva.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

ACORDS

1) L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a anul·lar la recent pujada de
taxes  a  SFM  i  reduir-les  al  nivell  de  preus  de  2011,  amb  l'objectiu  de  garantir
l'accessibilitat al sistema públic de transport i en particular del tren. 

2)  L'Ajuntament  d'Inca  insta  els  grups  parlamentaris  a  modificar  en  la  tramitació  al
Parlament de les Illes Balears el projecte de Llei de Transports Terrestres i Mobilitat, en el
sentit de garantir el caràcter de servei públic digne, de qualitat i accessible tant en termes
de preus com de freqüències.

3) L’Ajuntament d'Inca insta el Govern i l'Ajuntament de Palma a accelerar els tràmits per
a la creació d'una nova targeta intermodal que unifiqui els serveis oferts per SFM, el CTM
i l'EMT de Palma, amb preus accessibles per als usuaris de la part forana.”

Desprès del debat se sotmet a votació la Moció del grup MÉS PER INCA en suport del
transport  ferroviari  i  n’esdevé  el  següent  resultat:  deu  (10)  vots  a  favor  dels  grups
municipals  Més per  Inca i  Independents  d’Inca,  i  onze (11)  en  contra  del  grup Partit
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Popular.

Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció.
      
Després de la votació el Sr. Batle surt de la sala passant a presidir el Sr. Jérez.

11.  MOCIÓ  DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE  PER  A LA INCORPORACIÓ  DEL
MUNICIPI D’INCA AL PROGRAMA LEADER 

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat unanimitat (20)

Els reunits consideren la moció del grup municipal PSIB-PSOE per a la incorporació del
municipi  d’Inca  al  programa  LEADER,  de  data  19  de  maig  de  2014,  que  transcrita
textualment diu:

“EL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  PSIB-PSOE  PRESENTA  PER  A  LA  SEVA
CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:

El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert a l’art.
97 del  Reglament d’organització i  funcionament de les entitats  locals  i  del  Reglament
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició: Per a la incorporació del
municipi d’Inca a l’àmbit d’aplicació del programa LEADER.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant els darrers 20 anys el programa LEADER, finançat pels Fons Estructurals de la UE
i dissenyat per ajudar els agents rurals, ha resultat ésser una eina eficaç i eficient per a
l’execució de polítiques de desenvolupament rural  amb un alt  nivell  d’acceptació a tot
Europa.

En aquest sentit la política de desenvolupament rural ha d’ocupar un paper rellevant com
instrument de millora de la cohesió territorial i social, per reforçar la competitivitat de cara
a seguir promovent la diversificació econòmica a les zones rurals. Cal recordar que fins al
2006, dins del programa LEADER+, Mallorca Rural, s’havien tramitat 155 projectes per un
import de 9.307.596 €, dels quals 5.368.841 € varen ser d’inversió privada i 3.938.755 €
d’inversió pública, mentre que la  inversió en el programa 2006-2013 a les Illes Balears
arribà als 14,4 milions d’euros.

Malauradament durant aquests 20 darrers anys el municipi d’Inca ha estat l’únic municipi
de l’interior de l’illa exclòs d’aquest programa, fet que ha suposat la pèrdua d’importants
inversions en uns moments en què Inca necessita noves polítiques per a la recuperació
econòmica del municipi.

El  nou  període  de  Programació  de  la  Unió  Europea  per  al  període  2014-2020,
fonamentalment pel que fa a la política de Desenvolupament Rural preveu promocionar
els sectors emergents en l'economia rural, com ara els serveis de la vida diària (serveis de
proximitat per a majors, cura de nens), de millora del marc de vida (millora de l'habitatge,
seguretat,  revaloració  d'espais  públics),  culturals  i  d'oci  (animació  sociocultural,
valorització  patrimoni  cultural,  esports),  gestió  i  innovació  en  el  sector  forestal,  medi
ambient (gestió de residus, energies renovables, canvi climàtic, estalvi d'aigua), de noves
formes de turisme (natura, cultura, congressos, gastronomia), de noves tecnologies en el
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seu  ús  empresarial  (TIC,  audiovisuals,  multimèdia),  cohesió  i  responsabilitat  social,
emprenedoria, etc.

El programa LEADER constituirà una eina d'inversió plurianual i flexible per fomentar la
competitivitat,  la innovació, la diversificació,  la creació de petites empreses, la creació
d'ocupació i l'accés a les tecnologies de la informació i comunicació, etc.

La participació de l'Enfocament Leader, per al proper període de programació 2014-2020
en el FEADER, no tan sols es limitarà a finançar només activitats relacionades amb el
sector agrari, així la REDR aposta per un enfocament comú de suport al desenvolupament
local liderat pel propi territori, mitjançant el reforç de la governança multinivell a través d'un
finançament Multifons, que permetria als grups d'acció local comptar amb eines diferents
al  FEADER.  Així  LEADER  podrà  implementar  accions  amb  fons  procedents  d'altres
polítiques (cohesió, desenvolupament regional, medi ambient, etc.).
Inca té en aquests moments l’oportunitat d’entrar dins el Programa Nacional, 2014-2020,
amb la seva incorporació al PDR’s que actualment s’està redactant a la CAIB i que haurà
d’estar finalitzat abans de final del proper mes de juliol.

Per tot això creiem, imprescindible i totalment justificat la incorporació del municipi d’Inca
al programa LEADER vist que en el pròxim període de programació un paper essencial en
la diversificació econòmica i el desenvolupament territorial equilibrat, potenciant aquest
últim les capacitats locals mitjançant l'enfocament participatiu, amb l'objectiu fonamental
de millorar les condicions de vida del món rural.

Per tot l’exposat,  el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la següent
PROPOSICIÓ: 

1. L’Ajuntament  d’Inca  insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  la  incorporació  del
municipi  d’Inca  dins  l’àmbit  d’aplicació  del  programa  LEADER  per  al  termini
2014-2020.

2. L’Ajuntament  d’Inca  acorda  transmetre  el  present  acord  al  Govern  de  les  Illes
Balears.”

El grup del Partit Popular proposa una esmena, amb la qual els acords quedarien de la
següent manera:

1. L’Ajuntament  d’Inca  insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  la  incorporació  del
municipi  d’Inca  dins  l’àmbit  d’aplicació  del  programa  LEADER  per  al  termini
2014-2020.

2. L’Ajuntament d’Inca proposa que, en el cas de no es pogués incorporar la totalitat
del  municipi  d’Inca,  establir  el  criteri  que  es  facin  les  delimitacions  per  zones
geogràfiques i no per municipis, per tal de facilitar la inclusió de part del nostre
municipi dins el programa LEADER.

3. L’Ajuntament  d’Inca  acorda  transmetre  el  present  acord  al  Govern  de  les  Illes
Balears.”

Durant la darrera intervenció del Sr. Ramis el Sr. Batle s’incorpora a la Sala, passant així a
presidir la sessió.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pel grup del Partit
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Popular i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament  se  sotmet  a  votació  la  Moció  esmenada  del  grup  PSIB-PSOE per  a  la
incorporació  del  municipi  d’Inca  al  programa LEADER i  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (21).

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA RELATIVA A LA VIGILÀNCIA I LA
SEGURETAT DELS PASSOS SOTERRATS DE CRIST REI.

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 MÉS PER INCA relativa a la vigilància i
la  seguretat  dels  passos  soterrats  de  Crist  Rei,  de  data  26  de  maig,  que  transcrita
textualment diu:

“Moció relativa a la vigilància i la seguretat dels passos soterrats de Crist Rei

MOCIÓ

El pas soterrat situat al costat de l'estació de bus i el túnel situat entre l'estació del tren i
l'avinguda General Luque són utilitzats diàriament per molts de ciutadans, donat que són
els dos principals accessos per a vianants que connecta la barriada de Crist Rei amb la
resta de la ciutat. I encara són més transitats d'ençà que Serveis Ferroviaris de Mallorca
va tancar l'accés a l'andana del tren situada a la barriada de Crist Rei, la qual cosa obliga
els usuaris d'aquesta barriada a fer volta utilitzant un d'aquests dos passos.

Aquests dos passos estan dotats de càmeres de vigilància que es controlaven des de la
garita  de seguretat situada en l'aparcament de la plaça Antoni  Mateu. Tanmateix,  una
vegada que Serveis Ferroviaris de Mallorca va tancar aquest aparcament i va suprimir el
servei de seguretat, es va deixar de fer el seguiment de les càmeres i aquests dos passos
de vianants varen quedar sense cap tipus de vigilància.

El passat mes de març, l'Ajuntament d'Inca va acordar signar un conveni amb SFM a
través del  qual assumia les instal·lacions de l'aparcament de la plaça d’Antoni  Mateu.
L'acord entre ambdues institucions no defineix qui s'ha de fer càrrec de la vigilància dels
passos, que fins al moment era responsabilitat de SFM.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

ACORDS

1) L'Ajuntament d'Inca garantirà la vigilància i la seguretat dels passos per a vianants que
connecten la barriada de Crist Rei amb la resta de la ciutat.

2) L'Ajuntament d'Inca dilucidarà quina institució té la responsabilitat de vigilar els passos
de vianants que transcorren per sota de les vies del tren i, si fos escaient, li reclamarà el
cost del servei en cas que l'hagi d'assumir l'Ajuntament. 

3)  L'Ajuntament d'Inca torna a reclamar a SFM que reobri  l'accés a l'andana del  tren
situada a la barriada de Crist Rei.”
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Seguidament se sotmet a votació la Moció del grup MÉS PER INCA relativa a la vigilància
i la seguretat dels passos soterrats de Crist Rei i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal MÉS PER
INCA relativa a la vigilància i la seguretat dels passos soterrats de Crist Rei.

13. MOCIONS URGENTS

A. MOCIÓ  RELATIVA  AL  TERMINI  D’EXPOSICIÓ  PÚBLICA  DEL  PROJECTE  DE
TRAÇAT DE LA VARIANT NORD 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  MÉS PER INCA relativa al  termini
d’exposició pública del Projecte de traçat de la Variant Nord d’Inca, de data 28 de maig de
2014, que transcrita textualment diu:

“Moció relativa al  termini  d'exposició pública del  Projecte de traçat de la Variant  Nord
d'Inca

MOCIÓ

El Departament d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca ha sotmets a exposició
pública per un període de 30 dies hàbils l’aprovació inicial del Projecte de traçat de la
Variant Nord d’Inca, mitjançant la seva exposició a la Direcció Insular de Carreteres i a
l’Ajuntament d’Inca (BOIB n.70, de 22 de maig de 2014).

La Variant Nord d'Inca tendrà un gran impacte en el municipi d'Inca, sobretot en el seu
entorn rural, donat que afecta 136 parcel·les i suposarà l'expropiació de 17,6 hectàrees, a
més d'una desena de camins que modificaran el seu traçat. Per altra banda, també tendrà
una rellevant repercussió en la mobilitats dels ciutadans d'Inca i de la seva comarca, en
l'afluència de visitants a la nostra ciutat, els renous en determinades zones de la nostra
ciutat, l'impacte ambiental i visual i així com altres variables que cal analitzar atentament
perquè seran de molta transcendència per a l'esdevenir de la nostra ciutat.

L'afluència de veïns que s'han acostat a l'Ajuntament aquests dies per preocupar-se per
aquest projecte, així com l'interès demostrat per altres col·lectius, com ara la plataforma
de les  APIMA dels centres  públics d'Inca,  reforça la  idea que aquest  projecte resulta
rellevant per a molts ciutadans d'Inca. 

A més, donats els reiterats anuncis i la llarga espera que hem sofert per a poder tenir el
projecte  a  les  dependències  municipals,  és  desproporcionat  i  poc  apropiat  tenir-lo  en
exposició pública un període de temps tan reduït.    

Per tot això, el Ple adopta el següent acord:

ACORD
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1)  L'Ajuntament  d'Inca  sol·licita  al  Departament  d'Urbanisme i  Territori  del  Consell  de
Mallorca que sotmeti a exposició pública l’aprovació inicial del Projecte de traçat de la
Variant Nord d’Inca per un període de tres mesos.

2) L'Ajuntament d'Inca es compromet a dur a terme un mínim de 4 sessions obertes al
públic per tal d'informar del Projecte de traçat de la Variant Nord d’Inca i per escoltar les
opinions dels ciutadans d'Inca respecte d'aquest projecte.

Seguidament se sotmet a votació la Moció del grup MÉS PER INCA relativa al termini
d’exposició pública del Projecte de traçat de la Variant Nord d’Inca i n’esdevé el següent
resultat: deu (10) vots a favor dels grups PSIB-PSOE, Independents d’Inca i Més per Inca
i onze (11) vots en contra del grup Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció del grup municipal MÉS PER
INCA relativa al termini d’exposició pública del Projecte de traçat de la Variant Nord d’Inca.

B. MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  PSIB-PSOE  CONTRÀRIA  A  LA  LLEI  DE
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

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 proposta del grup municipal PSIB-PSOE  contrària a la llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, de data 30 de maig de 2014, que
transcrita textualment diu:

“EL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  PSIB-PSOE  PRESENTA  PER  A  LA  SEVA
CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:

El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert a l’art.
97 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals i del Reglament
Orgànic  de  l’Ajuntament  d’Inca,  formula,  la  següent  proposició  contrària  a  la  llei  de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

El Consell d'Estat ha emès dia 22 de maig el dictamen previ a la formalització del conflicte
en defensa de l'autonomia local contra la reforma local del govern; en el que indica que
existeixen fonaments jurídics suficients per  que els  ajuntaments  plantegin conflicte  en
defensa  de  la  Autonomia  local  en  relació  amb  els  articles  26.2  i  116  i  la  disposició
addicional setzena de la Llei Reguladora de las Bases de Régimen Local. Una excel·lent
notícia per als milers d'ajuntaments que han interposat el recurs.

La limitació de competències indubtablement redundarà en uns serveis de menor qualitat i
major cost per al ciutadà. Aquesta serà la conseqüència ineludible de la nova llei: serveis
de molta pitjor qualitat amb un cost més elevat que hauran de costejar els ciutadans.

Recordem que la Llei de Bases del Règim Local, en referir-se al municipi, assenyala que
aquest és "marc per excel·lència de la convivència civil” 

La llei no resol en absolut els problemes reals d'aquestes entitats, que no són els dels
batles i  batlesses sinó els dels veïns. És un text que en lloc d'aprofundir en els drets
democràtics de participació ciutadana, atempta decididament contra ells.
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El text erosiona l'autonomia local no respectant les competències municipals, no té en
compte  els  principis  de  proximitat  i  d'equitat  en  la  prestació  dels  serveis  públics,  no
respecta les competències de les comunitats autònomes ni les diferents peculiaritats i
realitats històriques reconegudes en els respectius estatuts d'autonomia i posa en perill la
prestació  dels  serveis  socials  bàsics  que  tant  necessiten  els  ciutadans  en  aquests
moments de dura crisi econòmica.

És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la
següent  PROPOSICIÓ: 

1.- L'Ajuntament d’Inca denuncia la vulneració del principi d'autonomia local, en la seva
configuració constitucional i en el marc de la Carta Europea d'Autonomia Local.

2.- L'Ajuntament d’Inca rebutja la invasió del marc competencial dels diferents estatuts
d'autonomia  que  atorguen  competències  plenes  en  matèria  d'organització  de
l'Administració Local a diferents CCAA .

3.-  L'Ajuntament  d’Inca  es  compromet  a  promoure,  dins  el  marc  de  la  FEMP  o
conjuntament amb els ajuntaments que així ho acordin, la interposició d’un recurs davant
el Tribunal Constitucional. 

4.-  Transmetre  el  present  acord  al  Govern  Central,  FEMP,  Congres  de  Diputats  i
Parlament Balear.”

El grup Més per Inca proposa una esmena, referents als punts de la moció: “Primer punt:
L'Ajuntament  d’Inca  reitera  la  seva  defensa  del  principi  d’autonomia  local  a  la  seva
configuració constitucional i en el marc de la Carta Europea d'Autonomia Local; Segon
punt:  L'Ajuntament d’Inca es mostra contrària a qualsevol invasió del marc competencial
dels  diferents  estatuts  d'autonomia  que  atorguen  competències  plenes  en  matèria
d'organització de l'Administració Local a diferents CCAA; Tercer punt: L'Ajuntament d’Inca
es compromet a promoure, si fos necessari i dins el marc de la FEMP o conjuntament
amb els ajuntaments que així ho acordin, la interposició d’un recurs davant el Tribunal
Constitucional; Quart punt: Es mantendrà igual”, i el Sr. Batle proposa llevar l’exposició de
motius a partir del segon paràgraf, amb la qual cosa quedaria la moció de la següent
manera:

“EL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  PSIB-PSOE  PRESENTA  PER  A  LA  SEVA
CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ:

El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert a l’art.
97 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals i del Reglament
Orgànic  de  l’Ajuntament  d’Inca,  formula,  la  següent  proposició  contrària  a  la  llei  de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

El Consell d'Estat ha emès dia 22 de maig el dictamen previ a la formalització del conflicte
en defensa de l'autonomia local contra la reforma local del govern; en el que indica que
existeixen fonaments jurídics suficients per  que els  ajuntaments  plantegin conflicte  en
defensa  de  la  Autonomia  local  en  relació  amb  els  articles  26.2  i  116  i  la  disposició
adicional  decimosexta  de  la  Llei  Reguladora  de  la  Bases  de  Régimen  Local.  Una
excel·lent notícia per als milers d'ajuntaments que han interposat el recurs.

És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la
següent  PROPOSICIÓ: 
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1.- L'Ajuntament d’Inca reitera la seva defensa del principi d’autonomia local a la seva
configuració constitucional i en el marc de la Carta Europea d'Autonomia Local.

2.-  L'Ajuntament d’Inca es mostra contrària a qualsevol  invasió del marc competencial
dels  diferents  estatuts  d'autonomia  que  atorguen  competències  plenes  en  matèria
d'organització de l'Administració Local a diferents CCAA .

3.- L'Ajuntament d’Inca es compromet a promoure, si fos necessari i dins el marc de la
FEMP o conjuntament amb els ajuntaments que així ho acordin, la interposició d’un recurs
davant el Tribunal Constitucional. 

4.-  Transmetre  el  present  acord  al  Govern  Central,  FEMP,  Congres  de  Diputats  i
Parlament Balear.”

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pel grup del Partit
Popular i del grup Més per Inca i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament se sotmet a votació la proposta esmenada del grup PSIB-PSOE contrària a
la  llei  de  racionalització  i  Sostenibilitat  de  l’Administració  Local  i  n’esdevé  el  següent
resultat: unanimitat (21).

14. PRECS I PREGUNTES 

Α. GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE

El Sr. Moreno formula els següents:

1. La primera pregunta va relacionada amb la voravia del  carrer Antoni  Torrandell
cantonada Rafel Albertí.

Exposa que a la voravia d’aquesta cantonada hi ha un edifici, d’aquests que estan
sense acabar, que s’obra està paralitzada. Explica que aquesta voravia es troba
sense fer i això suposa un greu perill pels ciutadans i, especialment, pels afectats
de minusvalidesa i cotxets infantils. Demana de quina manera es pot arreglar.

2. El Sr. Moreno manifesta que volen saber si s’està desenvolupant amb normalitat el
taller ocupacional “Les formes” que es fan al Museu del Calçat.

El Sr. Batle comenta que la regidora de Formació li podrà donar més detall.

Intervé la Sra. Payeras. Comenta que es tracta d’un projecte i que no sap a que es
refereix el Sr. Moreno quan diu la paraula normalitat. 

El Sr. Moreno li demana a la regidora que si ha qualque incidència.

La Sra. Payeras contesta que no n’hi ha cap.

3. L’empresa que durà el servei de socorrisme de les piscines Mateu Canyelles, diu a
un dels seus escrits justificatius que “l’estalvi que permet la baixa superior al 10%
del concurs en el fet de que està descolgado de un convenio, el resultado de este
descuelgue en relación a condiciones salariales, es una reducción del 18% de los
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costes salariales de los trabajadores.”

Comenta que ja ho va dir a la mesa de contractació, ho varen repetir a l’Imaf i volen
que quedi  constància en aquest plenari.  Manifesta que pel seu grup és moral i
èticament  injustificable carregar  damunt el  treballador  la  baixa,  quasi  temerària,
d’aquest que dóna guanyador en aquesta empresa, d’aquest concurs de servei de
socorrisme de les piscines municipals. Volen saber que pensa el Sr. Batle d’aquest
fet.

El Sr. Batle respon que ells sempre tenen un camí que és aplicar la llei, aplicar la
normativa i  evidentment quan es fa un concurs allò moral i  ètic no influeix sinó
influeix allò que diu el  concurs que s’ha licitat  i  que s’ha presentat.  S’ha fet  un
informe tècnic molt exhaustiu, queda molt clar que l’Ajuntament no podia fer altra
cosa que acceptar  l’argumentació  i  el  recurs d’aquesta empresa.  Comenta que
evidentment comparteixen el sentiment que en principi,no sap si emprar la paraula
injust, però que no els pareix correcte que s’actuï així, però si la llei l’empara ells no
poden fer una altra cosa que complir la llei. Insisteix que comparteix el sentiment
que té el PSOE, però evidentment els tècnics han fet els informes i aquests donen
la raó a aquesta empresa i han d’acatar com moltes vegades han de fer.

4. Els alumnes del Col·legi Públic Llevant varen registrar del seu puny i  lletra una
queixa pel tracte que patiren en l’acte del Dia del Llibre que es va celebrar dia 30
d’abril, aquí davant a la plaça Espanya. Volen saber primer que va passar i després
quin tipus d’actuacions varen dur a terme.

El Sr. Batle explica que va ser un petit mal entès de la regidoria. En principi tenien
assignat el regidors que havien d’estar pendents i va haver una confusió entre dos
regidors,  per  la  qual  cosa  no  es  va  estar  en  el  final  de  la  seva  actuació  o
interpretació i, evidentment,  es varen sentir molests perquè no hi havia hagut ningú
de  l’Ajuntament  per  donar-li  les  gràcies.  La  regidora  pertinent,  la  regidora  de
Cultura i Educació es va personar in situ, va demanar disculpes, pensava que ho
tenia previst amb un altre company, amb un altre regidor i evidentment per això va
esser mal entès. Comenta que com que va agrair molt la carta rebuda allò que va
fer ell  va ser agafar el  bou per ses banyes i es va personar al  col·legi,  amb el
permís de la Directora, i va tenir una trobada amb els alumnes. Comenta que va
estar una horeta molt agradable amb ells, varen parlar d’aquesta situació, els va
agrair la participació, la festa del llibre i els alumnes varen transmetre les seves
inquietuds,  les  seves  necessitats.  Manifesta  que  la  trobada  va  ser  profitosa  i
aquests  al·lots  varen  quedar  com  a  mínim  satisfets  que  primer  la  regidora
reconegués  l’errada  i  demanàs  disculpes,  i  que  personalment  el  Batle  anàs  a
l’escola i reconegués l’errada. No havia estat ni intencionat, ni havia hagut mala fe, i
que  intentarien  evitar  que  tornàs  passar.  Exposa  que  hi  ha  una  satisfacció  i
agraïment  i  ho  diu  públicament  a  aquelles  persones que manifesten les  seves
queixes, les seves inquietuds, les seves reclamacions d’una manera correcta, d’una
manera educada. Opina que en democràcia tothom pot expressar les seves idees,
des del respecte i des de la comprensió d’aquell que pensa diferent. Comenta que
des del primer moment li va parèixer molt interessant que els joves que seran les
futures generacions tenguéssin aquestes formes i aquest pla i per això hi va anar
personalment a agrair-les.

5. Relativa a molts solars que es troben sense tancar a la nostra ciutat,  els quals
provoquen diversos problemes als veïnats, com per exemple, el de la cantonada
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Jocs amb carrer de la Constància, o un que hi ha a l’Av. Reis catòlics carretera de
Llubí, o un altre que és de propietat municipal, una casa que tenen mitja propietat
al  carrer  Monges i  que està donant  molt  de problemes als  veïnats,  sobretot  el
corral, que està donant problemes de males herbes, etc. El seu grup sol·licita que
ara que ve la calor, i  no només per aquest motiu perquè que sempre demanen
actuacions  en  aquest  tipus  de  solars,  demanarien  una  actuació  ràpida,
principalment en el que és propietat de l’Ajuntament, ja que dels altres entén que
s’hagin de fer decrets i que suposa que ja s’han fet i que es puguin complir.

6. El Sr. Moreno espera que els puguin contestar abans que aquesta altra pregunta
que els farà, perquè fa més d’un any que esperen resposta sobre l’emmagatzement
de  saques  d’enderrocs  i  altres  residus,  que  l’Ajuntament  està  fent  un  solar  a
General Luque i Joan d’Austria, i volen saber per quin motiu encara no se’ls ha
contestat, perquè encara s’està fent allà, les saques s’estan col·locant allà.

El Sr. Felip respon que a la comissió d’urbanisme, durant el pressupost d’allò que
costarà  eliminar  aquest  enderrocs  i  que  tenen  previst  retirar-los  el  més  aviat
possible.

7. En quant al dia de les eleccions. Explica que es fa, no perquè estiguin parlant d’un
partit o un altre, sinó perquè va passar una situació a un col·legi electoral, on se’ls
va  informar  que  el  Batle  estava  allà  de  dins  i  que  va  actuar  impedint  “entre
cometes”  que  un  ciutadà  pogués  votar  normalment.  Exposa  que  li  agradaria
escoltar la seva explicació, la del Sr. Batle.

El Sr. Batle manifesta que ell no va impedir votar a ningú. Comenta que és veritat
que hi ha una denúncia davant la Junta electoral, que encara s’ha de dictaminar,
però que evidentment ni com a Batle, ni com a persona, no és la seva feina anant
impedint. Explica que no va parlar amb ningú perquè no anàs a votar, ni va fer cap
comentari a ningú i que no es va ficar amb ningú. L’única cosa que recorda és que
va fer una broma al Sr. Ramis en el col·legi del Centre d’adults, pereò que qualcú
no anàs a votar perquè xerrava amb ell no.

Β. GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS D’INCA

El Sr. García formula els següents:

1. La primera pregunta, comenta, que ja fa dos plenaris que estan reiterant que els
contestin les preguntes. Manifesta que la seva tasca no és dir-li: haurem d’acabar
en el jutjat, el codi penal també preveu que si no es contesta..., si no es facilita la
informació... Prega que contestin perquè fa un mes els varen dir que contestarien i
que ha passat un altre mes i continuen sense contestar.

Comenta que no sap quina dificultat tenen en respondre preguntes molt senzilles.
Diu  que  li  han  remet  a  l’acta,  però  demanar  quines  són  les  funcions  i  quines
funcions ha realitzat fins avui la central de compres... Opina que és molt senzill de
respondre.  Demana quines són les tasques del  càrrec de confiança d’esports  i
joventut. Creu que és molt fàcil de respondre. Si l’ajuntament té passes per accedir
a l’aparcament del mercat cobert, també és molt fàcil. L’ús en relació a la fundació,
la venda de Son Bordils i  la venda de la finca, creu que apart  es va contestar
parcialment, contestar completament no creu que sigui tan difícil.
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2. Pel que fa a la utilització de l’escut d’Inca. Demana quina és la seva postura de
forma privada. Considera que són preguntes molt senzilles de contestar i no creu
que hagin de necessitar tres mesos per contestar-les, excepte que els diguin que
no els volen contestar.

El Sr. Batle respon que tot el contrari. Vol demanar disculpes si no són los suficients
vigents per contestar les preguntes. Comenta al Sr. García que ell hauria de ser
conscient que tenen un dia a dia, i  que a vegades preguntes que el Sr. García
considera que són fàcils de contestar impliquen una recerca d’informació. Que cada
regidor té la seva àrea, té la seva parcel·la de responsabilitat i de treball, però que
està conforme amb ell, que ells tenen l’obligació i el deure de contestar i així ho
intenten.  Això no significa que ho aconsegueixin,  però ho intenten.  Explica que
tenen una tàctica habitual, perquè quan contestaven aquí en directe, en el plenari,
es trobaven que arrel de les seves respostes sortien preguntes i per aquest motiu
s’estimen més que d’allò que tenen dubtes, o no ho saben contestar-ho per escrit.

El Sr. García comenta que ni per escrit ni de paraula. Els diu que contestin com
vulguin i si tenen un dia a dia i molta feina, si volen pot contestar ell. Si volen que ell
faci les respostes i ell les firmi, ja es contestarà ell mateix. Insisteix que és molt
senzill. Pel que fa a la central de compres zero, no contesten res. Es plany.

El Batle diu que això és la seva opinió.

El Sr. García respon que no, que és la resposta del regidor.

El Sr. Batle manifesta que li ha contestat allò que ha demanat.

El Sr. Garcia demana que li contesti d’una altra manera.

3. En relació al projecte d’enllumenat, aquest que s’ha debatut amb la modificació de
crèdit,  la modificació de projecte...  Comenta que va fer una pregunta i  se’ls va
remetre a l’acta de dia 30 d’abril, ahir varen demanar que se’ls tornàs enviar l’acta
de dia 30 d’abril i el contingut de l’acta no consta res. Al manco de l’acta que se’ls
va enviar a ells. Insisteix que no consta res. Diu declaració d’urgència, adjudicació i
redacció del projecte d’enllumenat, vista la proposta de Batlia de dia 10 de juny de
2013,  la  qual  textualment  diu:  “els  reunits  aproven  la  proposta  anteriorment
transcrita...”. Demana a veure si els entenen, consultin allò que els varen enviar i és
això. Opina que amb els 100.000 euros d’informàtica això no tornarà passar perquè
vol creure que és una errada informàtica. Insisteix. Dóna el seu vot de confiança
que  sigui  un  error  informàtic  i  si  no  ja  ho  intentarà  esbrinar.  Esperen  la  seva
explicació que ha passat. Explica que no volen pensar en mil altres coses, sinó
pensar que simplement va ser una errada informàtica. A part de que no subscrivim
en absolut la resta de respostes i si insistiran amb aquesta qüestió.

4. Relativa al projecte de Jaume II i rotondes. Comenta que han parlat també dels
projectes de Jaume II i rotondes. Argumenta que fa mesos infinits que el semàfor
baix,  no  l’alt,  no  funciona,  no  s’encén.  Suposa  que  es  tracta  de  canviar  una
bombeta, que no fa falta un projecte d’inversions. Insisteix que fa mesos infinits,
segons li diuen els veïnats. Però que no sap, que per ventura després resulta que
es grata i s’ha de canviar tot el semàfor i s’ha de fer un projecte d’inversions, de
consultoria e enginyeria industrial, però en principi pareix que basta canviar una
bombeta.
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5. Esmenta que han vist que ha tengut entrada en aquest ajuntament un escrit en
relació a la situació que es planteja en els voltants, i sigui dit amb tot el respecte, de
la plaça de l’Àngel i adjacents, de renous,,,, Però que allò que els preocupa de dins
d’aquest escrit és una sèrie d’afirmacions que es fan, a la qual cosa indica que no
vol donar més o manco veracitat, però que estan escrites i suposa que la persona
que l’escriu per alguna cosa serà i sobretot la conclusió final. 

6. Parla també una altra instància que ha vist  de la gent que, entre cometes, pot
originar renou, proposant uns calendaris, unes festes, etc, que també ha tengut
entrada. Allò que li  agradaria saber quina actuació té previst l’ajuntament, quina
forma d’actuar té prevista perquè es pugin conjugar la vida familiar i  la vida de
negoci, sense que ningú surti perjudicat, que pareix que d’aquests dos escrit una
part surt molt més perjudicada que l’altra. 

El Sr. Batle diu que aquest és el bessó de la qüestió. El seu equip explica que quan
hi ha conflictes la solució que els queda més remei és aplicar la normativa i aplicar
la llei i aposta tenim el servei jurídic fent feina amb aquest assumpte. 

7. El  Sr.  García  comenta  que  varen  fer  una  sèrie  de  preguntes  en  relació  als
contenidors en sòl rústic. La varen fer per escrit, creu recordar, pel mes de gener i
ara fa molt  breu dates se’ls va contestar 

Explica que ells han analitzat aquesta qüestió i resulta que el tema de la cartografia
era una millora  que se’ls  havia  ofert,  amb la  qual  cosa donar-los trasllat  de  la
cartografia havia de ser qüestió de dos dies. Volen que els diguin si és que aquesta
millora  no  s’ha  dut  a  terme i,  per  això  un  empleat  de  l’Ajuntament  i  un  de  la
companyia varen haver de passejar per tot per posar al dia aquesta cartografia. No
ho entenen. I després el Plec de condicions, o millor dit el contracte firmat: ”En sòl
rústic  la  recollida  es  realitzarà  en  els  punts  i  amb  els  nombres  de  classe  de
contenidor  que,  a  cada  punt,  indiqui  l’ajuntament  amb  un  màxim  total  de  150
contenidors de resta i 150 contenidors d’orgànic. 
Diu que a ells senzillament se’ls ha dit n’hi ha 150. N’hi hauria d’haver 150 i 150. No
sap a que pugui respondre. La pregunta és que els clarifiquin aquests detalls.

8. Una altra pregunta és relativa a la recollida de fems . Comenta que lògicament si es
realitza la recollida de fems de conformitat amb el Plec de condicions, i si s’han
realitzat les millores que es varen proposar el seu dia.

L’actualitat els ha dut al tema Palau, bar, etc. Explica que ells volien saber qui va
esser la persona o regidor responsable de cedir el bar de paraula i a qui i  amb
quines condicions. I si és aquí present que els digui amb quines condicions es va
cedir. 

El Sr. Batle respon que de moment no li poden dir. Explica que tots sabien que ho
gestionava el basquet.

El Sr. Garcia manifesta que la pregunta és quin regidor va gestionar això i demana
que si se li pot dir.

El Sr. Batle diu que en aquest moment no sap qui era.
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El Sr. García, diu que també arrel d’aquesta qüestió va proliferar el tema d’acords
verbals.  Diu al  Sr.  Batle que ell  ja sap quina és la seva mania amb els acords
verbals ja que aquell acord de subvencionar la piscina, etc. I que com veu que la
majoria és recurrent amb aquesta tema si serien capaços, quant el dia a dia els
permeti, de fer una relació d’acords verbals encara que no sigui amb el detall, però
sí, dir hi ha un acord verbal d’això, un altre d’això, per saber quins acords verbals hi
ha.

El Sr. Batle li diu que li pareix que evidentment, ho fa molt bé i que entén molt bé
que ho ha de fer, que ell sap que acords verbals no és la pràctica habitual d’aquest
ajuntament. Li comenta que parla del Palau municipal d’esports, evidentment fa uns
anys, a un moment d’auge del bàsquet d’Inca, d’una situació diferent també ho
tenien amb la Creu que ja ho varen actualitzar, l’acord de la piscina verbal és veritat
però també es va discutir  en aquest  plenari  perquè va ser un tema de debat .
Comenta que se’n record que ells pressionaven perquè havien tancat la piscina una
setmana, deu dies, quines compensacions i el batle en aquell moment va fer una
solució  salomònica,  però que acords verbals,  avui  en aquest  ajuntament no en
tenen. Li diu que per sa seva tranquil·litat no és la pràctica habitual i que no tenen
cap relació  i  pot  haver  qualcú,  no sap però  evidentment  no  tenen aquí  acords
verbals perquè les coses s’han de fer per escrit, per mitjançant acords, convenis i
deixar constància.

El Sr. García comenta que si ho fa per la seva tranquil·litat s’hagués estimat més
que li  diguessin  que són deu i  són aquests,  que no dir-li  que no n’hi  ha  cap.
Insisteix que s’hagués quedat més tranquil.

El Sr. Batle manifesta al Sr. García no ho posa fàcil, que és difícil dialogar amb ell.

El Sr. García respon que dialogar és facilíssim.

El Sr. Batle diu que no, que no s’entenen. Que el Sr. García es queixa que no li
contesten, que quan l’equip de govern contesta no li va bé, que ha de fer una altra
pregunta, un altre aclariment. Després el Sr. García diu, és vera jo ho faig així.

El Sr. García comenta que la setmana qui ve els sortirà un altre acord verbal i que
ell haurà de dir allò que li diu el Sr. Rodríguez i que ell no li vol dir.

El Sr. Batle contesta que sap que no és veritat.

El Sr. García contesta que n’hi ha més.

El Sr. Batle li diu que ha de fer allò que trobi i que si ha de segui el model del Sr.
Rodríguez el segueixi.

El  Sr.  García  diu  que  no,  que  no  li  diria  mai.  Després  especifica  que  mai  és
exagerar, que per ventura qualque dia...

9. La següent pregunta està relacionada amb la piscina. Segons les seves notícies no
hi ha bon feeling entre l’ajuntament i  el  concessionari  actual i  ells entenen que
l’ajuntament  es  va  bolcar  en  què  fos  el  concessionari  que  dugués  la  piscina.
Demana qui és que va gestionar aquest acord i per què ara es troben en aquesta
situació  d’enfrontament.  Qui  va  ser  el  regidor  que  va  gestionar  la  incorporació
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d’aquest concessionari, quan des del seu grup es va dir des del primer dia que era
absolutament irregular i que ara estan pagant les conseqüències, en part, de no
fer-se les coses ben fetes.

El Sr.  Batle explica que no creu que no hagi mal feeling entre l’Ajuntament i  el
concessionari.  Hi  ha  una  situació  produïda  per  final  de  la  concessió,  per
deterioració de les instal·lacions, per deterioració de la seva situació econòmica, i
evidentment  fa  que  no  hagi  una  relació  fluida  per  la  pròpia  organització,  per
problemes interns. El Sr. Batle diu que ells no han proposat res, que hi havia un
concessionari  que l’ajuntament havia adjudicat i  aquest concessionari  que el Sr.
Garcia refereix és el concessionari que sortia dalla dedins.

Després allò que es va fer és que el concessionari va nomenar, director general o
secretari general amb un poders però era un empleat del concessionari, no era un
altre concessionari.

El Sr. Batle diu que ell li conta el que sap.

El  Sr.  García  diu  que  per  això  la  pregunta  era  qui  va  gestionar  tota  aquesta
negociació.

El Sr. Batle li diu que això és responsabilitat de l’equip de govern i li diu que ell ja ho
sap.

El Sr. García diu que va demanar però que no se’n record si a un plenari o a una
comissió informativa un informe detallat, que quan el dia a dia ho permeti, es faci
un seguiment que es fa de totes les concessions, si es realitzen tal i com estan
pactades i s’exigeixen les millores de totes les concessions que es varen presentar
en el seu dia i millores.

El Sr. Batle respon que no és tal sols això -dirigint-se al Sr. García-, li diu que no
sap a quina comissió ho va demanar però en termini al secretari i en els tècnics
pertinents...  Explica  que  ells  tenen  l’obligació  de  fer  un  seguiment  de  les
concessions  i  que  les  millores  es  compleixin,  una  altra  cosa  és  que  dins  la
concessió puguis modificar en benefici de l’Ajuntament. Esmenta l’assumpte de la
cartografia perquè a lo millor es va fer, no sap si a un acord verbal, però plasmat
també,  perquè  evident  que  tenim  les  concessions  perquè  es  compleixen.
Evidentment  s’ha  parlat  moltes  vegades,  no  són  bíblies,  no  són  documents
inamovibles i el dia a dia en positiu perquè té l’experiència, té la necessitat, pot ser
modificat.

El Sr. Garcia manifesta que allò que vol conèixer  són aquestes modificacions que
han acordat.

El  Sr.  Batle  respon que per  la  seva tranquil·litat  a  més  té  l’obligació  de  fer  el
seguiment i que es compleixi.

El Sr. Garcia indica que estan molt tranquils.

10. Varen detectar a una sessió de junta de govern local de 16 d’abril de 2014 una
subvenció de 5.879,39 €, IVA inclòs, per un aniversari del club de motorisme. Indica
que no té perquè dir el nom però que ho saben... Suposa que l’equip de govern
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s’ha preocupat de que una subvenció que el volum de quines seran les despeses,
total d’aquestes jornades i que estan al seu expedient perquè aquesta quantitat a
ells els pareix molt significativa i molt elevada. També volen saber si aquest club de
motorisme que els sona el nom, és d’Inca, de fora d’Inca o què és allò que fan, o
realment quina és la història. És a dir els agradaria conèixer l’expedient que han
tramitat per arribar a la conclusió de que 5.879,39 € és una quantitat per atorgar
una subvenció.

El Sr. Batle respon que aquesta és una entitat cívica del seu municipi, celebrar el
10 aniversari i aquesta entitat rebia anteriorment una subvenció anual. Fa un parell
d’anys que no li donaven subvenció, veient que havia aquest 10 aniversari, que les
entitats són fàcils de constituir, però són difícils de mantenir, és un volum significatiu
del seu municipi per la quantitat de socis que tenen i evidentment se’ls va demanar
si podien col·laborar amb un esdeveniment especial que és aquest 10 aniversari i,
si  no  recorda  malament,  el  Sr.  Pastor,  diu  que  col·laboren  amb la  participació
d’aquest aniversari amb el pagament d’un grup de música i l’equipament necessari
com  pugui  ser  l’equipament  de  so  i  d’enllumenat.  Explica  que  entenien  que
l’Ajuntament  podia  fer  aquest  esforç,  que  també  és  veritat  que  ells  els
argumentaven que els darrer anys no havien rebut subvenció i entenien que era un
preu assumible pel Consistori i varen decidir col·laborar amb aquesta entitat.

11. El Sr. Garcia comenta que en relació a l’acord damunt els sous de disponibilitat
d’Independents d’inca que es presenta al Plenari periòdicament cada trimestre o
inclús anualment i es destinen a entitats ciutadanes, voldria saber si s’han pagat les
darreres i si la majoria ha tengut qualque reunió amb les entitats que reben les
subvencions per comunicar-los que existeixen aquesta disponibilitat  econòmica i
que poden fer ús d’elles. 

El Sr. Batle explica que en principi no han tengut cap reunió, evidentment, això és
una iniciativa d’Independents d’Inca que l’equip de govern dona recolzament i que
sap que en el seu moment s’havia parlat de fer una comunicació, un escrit a les
entitats. Diu que li consta que el grup independents d’Inca l’ha fet i assenyala que
ells no s’han reunit amb ningú. Creu que s’han anat pagant o es van pagant, que no
hi ha cap ordre contrària, tot el contrari, allò que s’aprova al Plenari es paga i si
més d’Independents d’Inca més que res.

12. Per finalitzar i seguint la norma darrera de demanar competències, francament els
preocupa i els agradaria que els contestàs, si el càrrec de confiança de premsa i
comunicació és un càrrec de confiança del Partit Popular o de l’Ajuntament d’Inca.

El Sr. Batle respon que en principi és de l’Ajuntament d’Inca, li explica al Sr. Garcia.

El Sr. Garcia dóna les gràcies i rectifica la seva qüestió dient que s’ha expressat
malament. Assenyala que volia dir de la majoria municipal o de l’Ajuntament d’Inca.
Demana disculpes perquè s’ha expressat malament. Manifesta que ha estat sense
voler, que volia dir de la majoria municipal o de l’Ajuntament d’Inca.

Χ. GRUP MÉS PER INCA

El Sr. Rodríguez formula els següents:

1. De  la  Comissió  d’Hisenda  fa  estona  que  venen  arrossegant  dues  preguntes
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sobretot, de la comissió d’Hisenda i d’aquesta plenari. Explica que pel juliol de l’any
passat varen demanar un llistat de subvencions a entitats de la nostra ciutat o les
subvencions  que  rebien  les  nostres  entitats,  tant  en  espècies  com  en  diners.
Comenta que han passat deu mesos i encara no l’han rebut, però no tan sols això,
sinó que ja per filar un poc més prim i per veure si es posaven en feina, deu fer
cosa d’un mes, ja presentaren en concret, que volien saber de vuit entitats que hi
ha  en  el  pressuposts  de   l’Ajuntament  al  2014,  les  vuit  primeres  que  reben
subvenció, perquè és la primera àrea que els hi dona, volien tenir una còpia de les
subvencions, de les peticions de subvenció que s’han demanat o dels convenis
signats amb aquestes associacions. Això, a dia d’avui, encara no el tenen, i han
pogut veure per premsa que ahir o després ahir,  firmaven un conveni amb una
d’aquestes associacions.

Manifesta que els agradaria tenir, per favor el més aviat possible, una còpia del
convenis signats amb aquestes associacions, i de les peticions de les subvencions
que han fet aquestes associacions. Especifica que de les vuit primeres del plec dels
pressuposts i després més endavant ja continuaran amb les altres perquè veuen
que totes és impossible. I a més a més, voldrien saber d’aquesta àrea de serveis
socials a veure si hi ha altres entitats d’Inca o que tenguin seu a Inca, que hagin
demanat subvenció i no se’ls hagi concedit.

Opina que això no és molt mal de fer.

El Sr. Batle comenta que pren nota, però que a ell li semblava -dirigint-se al sr.
Rodriguez- que el Sr. Gili li havia fet arribat el llistat fa mesos. 

El Sr. Rodríguez indica que no és complet i que el Sr. Gili ho sap, i així han quedat. 

2. En relació a l’assumpte de la comissió d’Hisenda, el tema del cèntim sanitari. Volen
saber si ja se sap que ha pagat o que té dret a rebre l’Ajuntament d’Inca amb el
sistema del cèntim sanitari.

El Sr. Batle explica que li sona que no, que ho estan calculant.

El Sr. Rodríguez diu que ja fa més d’un més.

El Sr. Batle respon que no és fàcil.

El Sr. Rodríguez comenta que no, que no ho és, que ell no vol donar molta pressa,
que allò que vol és que quedi constància que ells ho demanen i que qualque dia els
hi donaran. Ara que allò de les subvencions després de 10 mesos...

3. Pel  tema  de  la  piscina  coberta.  Explica  que  els  agradaria,  i  que  així  ja  ho
expressaren a la comissió de l’Imaf, que els propocionassin el llistat de queixes
posades pels usuaris al servei municipal. 

El Sr. Batle respon que li farà arribar.

El Sr. Rodríguez, diu que s’ha denunciat brutor a l’aigua. Denunciat públicament o
que els han fet arribat que l’aigua és bruta, l’aigua de la piscina. A vegades una
cosa és l’aspecte que et pugi donar i l’altra és l’aigua no sigui salubre. Demana si hi
ha controls sanitaris de l’aigua i els agradaria també que els fessin arribar.
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Intervé la Sra. Coll.  Comenta que es fan lectures cada dia i  que hi ha un llibre
d’aquestes lectures que, evidentment, està allà i que l’han informada que estan dins
els paràmetres que toquen.

El  Sr.  Rodríguez demana si  és possible fer-los arribar una còpia,  i  la Sra.  Coll
respon que ho demanarà.

També esmenta l’assumpte de les taxes. Argumenta que fa més d’un anys que
aquesta entitat està cobrant unes taxes il·legals perquè no s’han aprovat ni  per
IMAF ni pel plenari, L’Ajuntament, que ell tengui constància, no ha fet res, però és
que ara a més a més està intentant cobrar en mà la taxa del mes i fins i tot, fent
ofertes pels mesos següents, però pagant en cash. Demana si tenen constància
d’això.

El Sr. Batle respon que no, i que a més a més creu si no recorda malament que en
principi això no ho poden fer ni té constància. 

El Sr. Rodríguez comenta que ell els pot dir que per lo que li han dit ells els usuaris
això s’estan duent a terme. I voldria que constàs en acta per si s’ha d’actuar.

El Sr. Batle diu que li pareix bé que consti en acta per si s’ha d’actuar. Comenta que
el regidor José Pastor que és usuari, diu que no té constància. La regidora que és
la  que li  pertoca  el  control  tampoc.  Assenyala  que  agraeix  aquesta  inquietud i
parlaran amb el concessionari i amb el personal.

El Sr. Rodríguez indica que li agrairan perquè creu que de l’oferta fins i tot han fet
publicitat. Així que si el Sr. Pastor no ho sap és que no la deu haver vist.

El Sr. Pastor diu que sí que hi ha publicitat però és del mes de juny. 

El Batle aclareix que ells acaben dia 30 de juny.

El Rodriguez comenta que això és el que diu el Sr pastor.

4. Relacionada amb el tema d’Educació. Argumenta que ja sap que és un acord amb
la regidora de Cultura, però que li volen recordar que el mes qui ve, els convoquin
al Consell Escolar municipal, que aviat serà el lloc adequat per parlar de temes
d’educació que no pogueren parlar a la reunió que va haver l’altre dia en el quarter.

5. Per finalitzar, el Sr. Rodríguez esmenta la jornada electoral. Explica que ells havien
enunciat una sèrie de preguntes i que el Sr. Batle ja  ha contestat la primera. Es
tracta  de  quina  era  la  seva  acció,  la  donen  per  contestada.  Però  també  els
agradaria saber si des de l’equip de govern havien sortit ordres a la Policia Local
perquè actuàs si qualque membre, qualque persona que entràs dins el col·legi a
votar i anava amb camiseta verda amb el lema de Crida, evidentment, l’havien de
treure de fora.

El Sr. Batle, comenta que hi ha una denúncia a la junta electoral i allà s’aclarirà.

El Sr. Rodriguez explica que ell allò que demana és si qualque membre de l’equip
de govern havia donat ordres a la Policia Local perquè actuàs d’aquesta manera.
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El  Sr.  Batle  respon que ell  sap que havia unes directrius de  la  Junta  electoral
referent a les camisetes verdes i entenen que si qualsevol moment va haver cap
malentès ells assumeixen la seva responsabilitat.

El Sr. Rodriguez diu que tenen les directrius i demana si les llegeixen. Conclou que
no fa falta, perquè diu “no es de aplicación a los electores”. Diu si vol que pot llegir
tota la resta.

El Sr. Batle diu que pot llegir allò que vulgui.

El Sr. Rodriguez, aleshores, creu que com un mínim la persona que va posar la
denúncia es mereix també que qualcú es disculpi, perquè la màxima autoritat dins
un col·legi electoral és el President de la mesa i allà no volen, mentre el President
de la mesa no actuí, ni càrrec polítics, ni càrrecs de partit. Considera que aquesta
persona es mereix una disculpa i espera que qualque dia li arribi.

Una vegada finalitzats els torns de precs i preguntes el Sr. Batle dedica unes paraules a
l’interventora municipal, i sol·licita que consti en acta el seu acomiadament.

Expressa que avui tots són conscients,  i  que aposta ha donat el  condol a l’inici  de la
sessió, que és el darrer plenari de la interventora municipal, la Sra. Francisca Martorell
Pujadas.  Manifesta que evidentment donarà una intervenció als  diferents grups per si
volen dir unes paraules, o si volen pot dir en el seu nom allò que ells vulguin.

Explica que per ells, com a Ajuntament, com a Batle i com a equip de govern ha estat un
plaer fer feina amb ella, que li desitgen molt d’èxits laborals i personals, que està ben
segurs que el Consell Insular de Mallorca guanya amb la seva presència professional i
espera i desitja que aquest canvi sigui positiu per ella,  per la seva família i també per
reunir les seves expectatives laborals. 

Manifesta que vol que consti en acta l’agraïment de la Corporació dels anys prestats, que
han estat quasi vint en aquesta Corporació i dir-li que aquí té casa seva i que quan ella
vulgui tornar estaran encantats que torni.

Intervé el Sr. Ramis. Comenta que ja li han transmet el seu sincer desig que tengui molta
sort amb aquesta nova feina, i mantenir aquesta paraula que els va donar que sempre
estarà a la seva disposició per qualsevol problema que tenguin i així mantindran aquest
contacte, sempre necessari. 

Intervé el Sr. García. Només vol dir que després de vint anys, avui li ha donat el número
de telèfon, però té la sospita que li hagi donat el de l’Ajuntament... Es senten rialles.

Li desitja que estigui bé allà on vagi, al Consell, i que com que té la plaça aquí que torni i,
que es trobin quan torni.

Intervé el Sr. Rodríguez. Només vol dir-li que trobaran a faltar el seu somriure, com diu la
cançó, i la seva feina. Estan segurs que es tornaran a veure en aquesta casa. Li desitja un
bon un bon viatge .

Intervé  la  Sra.  Interventora.  Manifesta  que  vol  donar  les  gràcies  a  tots,  al  Batle,  als
regidors, tant els que són aquí com els que ha viscut els anys anteriors, perquè n’ha viscut
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tres batles i molt més regidors. I sobretot vol agrair als funcionaris també, ja que aquests
l’han ajudat. Expressa que ha estat molt a gust aquests vint anys aquí, i que espera tenir
un bon record, que sap que és cert que el té, i que sempre que la necessitin serà per aquí.

Una vegada finalitzada la seva intervenció, se sent un molt fort aplaudiment a la sala.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les quinze i
vint-i-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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