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

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca
(Illes Balears), essent les dotze
hores del dia 12 de juny 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. 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.
Catalina Pons Bestard i el tresorer
municipal Sr. Miquel Batle Vallori.
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1. PROPOSTA DE LA BATLIA PER SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DE LES
CONDICIONS FINANCERES DELS PRÉSTECS SUBSCRITS EN LA PRIMERA FASE
DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (RDL 4/2012, DE 24 DE
FEBRER)
Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: setze (16) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular i PSIB-PSOE i
quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals Independents d'Inca i Més per Inca.
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per sol·licitar la modificació de les
condicions financeres dels préstecs subscrits en la primera fase del mecanisme de
pagament a proveïdors (RDL 4/2012, de 24 de febrer), de data 9 de juny de 2014, i que
transcrita textualment diu:
“Assumpte: aplicació de sol·licitud de modificació de les condicions financeres dels
préstecs subscrits en la primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors (Reial
decret llei 4/2012, de 24 de febrer).
L’Ajuntament d’Inca té interès a adherir-se a les noves condicions del préstec a
proveïdors de conformitat amb la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local, publicada en el BOE de data 14 de maig de
2014: als efectes d’adherir-nos a la modificació, s’han d’adoptar una sèrie de mesures
que són les següents:
a)
b)
c)

Remissió de còpia d’haver subscrit l’acta d’adhesió a la Plataforma Emprende en 3.
Remissió de la llista de llicències o autoritzacions d’inici d’activitat econòmica que
se substituirà per declaracions responsables.
Remissió de compromís d’adhesió automàtica al punt general d’entrada de
factures electròniques de l’Administració General de l’Estat des del dia següent al
de l’aprovació de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions per la qual es
regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general
d’entrada de factures electròniques.

La modificació de les condicions financeres s’ha de realitzar de conformitat amb el
següent procediment:
1.
2.
3.

Comunicació telemàtica de l’interventor indicant si s’acullen o no a les mesures.
Compromís de la corporació d’adopció de les mesures abans esmentades.
Remissió telemàtica d’un nou pla d’ajust aprovat o confirmació de l’existent que
contengui la condicionalitat exigida per l’acord i la projecció de les mesures
compromeses.

Per tot l’exposat, el batle sotmet a la consideració del Ple les següents PROPOSTES
D’ACORD:
PRIMER. Acordar que l’Ajuntament d’Inca s’adhereix a la Plataforma Emprende en 3 i
nomenar com a gestor el funcionari Sr. Carlos Mena Ribas.
SEGON. Acordar la remissió de la llista de llicències o autoritzacions d’inici d’activitat
econòmica que se substituirà per declaracions responsables.
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TERCER. Acordar que l’Ajuntament d’Inca es compromet a adherir-se automàticament al
punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat
des del dia següent al de l’aprovació de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions
per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt
general d’entrada de factures electròniques.
QUART. Acordar la confirmació del pla d’ajust elaborat d’acord amb l’RDL 4/2012 i
aprovat per l’Ajuntament d’Inca en el Ple celebrat en data 30 de març de 2013, i que va
ser remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
CINQUÈ. Acordar que l’Ajuntament d’Inca, de conformitat amb la Resolució de 13 de
maig de 2014 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, sol·licita la
modificació de les condicions financeres dels préstecs subscrits en la primera fase del
mecanisme de pagament a proveïdors, la qual suposarà una major reducció del tipus
d’interès en els termes de l’acord del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer,
mantenint els inicials períodes d’amortització i carència.
Aquest és el parer del qui subscriu. No obstant això, haurà d’ésser el Ple de la
Corporació amb el seu superior criteri qui acordarà el més adient per als interessos
municipals.”
Una vegada finalitzat el debat es passa a votar la proposta i n'esdevé el següent
resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, dos (2) vots en
contra del grup municipal Més per Inca i set (7) vots d'abstenció dels grups municipals
PSIB-PSOE i Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, s'aprova la Proposta de la Batlia per sol·licitar la
modificació de les condicions financeres dels préstecs subscrits en la primera fase del
mecanisme de pagament a proveïdors (RDL 4/2012, de 24 de febrer).
Seguidament els diferents grups de l'oposició donen la següent explicació de vot:
El Sr. Ramis comenta que aquest assumpte que es du avui per urgència és per una ordre
que el Ministeri va publicar ahir i que no és una pròrroga sinó l'ordre que regula tot el
que fan avui. Apart no en té coneixement de que cap ajuntament de Mallorca hagi
convocat un Ple d'urgència per aprovar aquesta mesura. Opina que el Partit Popular està
confonent tots els ajuntaments, tots els funcionaris i tots els regidors de tota Espanya,
ja que és difícil d'entendre. Els grups de l'oposició encara no tenen la informació, avui
n'estan aportant coses que desconeixen, la qual cosa dóna tal inseguretat que només
per això ja no poden votar a favor.
Explica que l'abstenció de vot del seu grup és deguda per una banda a que l'equip de
govern desconeix i no ha estudiat suficientment la proposta que es va publicar ahir, ja
que no ha hagut temps material perquè l'hagin tengut en compte, i perquè segons la
seva opinió aquesta mesura suposarà una pèrdua en l'autonomia local d'aquesta
corporació.
El Sr. Rodríguez comenta que l'equip de govern ha tengut un mes per estudiar-ho i que a
ells els ho duen i en dos dies han de prendre una decisió que a l'equip de govern els hi
ha costat un mes amb els tècnics de la casa. Diu que el seu grup ha plantejat una altra
proposta d'un milió d'euros i no li han contestat, que s'estimen més pagar un milió
d'euros al banc per poder fer les obres al carrer. Li diu al Sr. Aguilar que no li ha
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contestat a les preguntes que li ha fet, de per què el termini acabava dia 15 i no els han
convocat en cap moment, i de per què no vol estalviar un milió d'euros als ciutadans.
El Sr. Batle explica que avui el que es du al Ple és l'aprovació de l'estalvi de 268.137
euros, hi està d'acord en que es podria gestionar d'altra manera i de que es podria
estalviar un milió d'euros, però això és el que duen avui a Ple i els diferents grups fan
unes aportacions que ells escoltaran, i les acceptaran o les rebutjaran, però que aquest
és el debat que tenen.
El Sr. Garcia vol que quedir ben clar que el seu vot d'abstenció és per l'estalvi dels
268.000 euros, voten en contra per tota la resta. Però com que saben el seu “rodillo” de
pressió de publicitat i propaganda al manco no podran dir que han votat en contra,
perquè lògicament en l'estalvi hi estan a favor, una altra cosa és com emplearan aquest
estalvi en la qual cosa difícilment hi podran estar a favor ja que l'equip de govern tuda
els doblers.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les tretze
hores i vint minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.
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