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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 30 DE GENER DE 2015
Els Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’acta
esmentada.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de la sessió de data 30 de gener de
2015, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA DEL NÚM. 41 AL 207
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 41 al 207.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
El Sr. Jerez s'incorpora a la sala plenària.
3. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
DE SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE
Els reunits consideren la següent Proposta de la Batlia per aprovar les bases de la
convocatòria de subvencions per a les activitats de temps lliure de data 20 de febrer de
2015, i que transcrita textualment diu:
“Vist les bases annexes, referents a la convocatòria de subvencions per als nins i nines
residents a Inca que realitzaran activitats d'oci i temps lliure al municipi d’Inca durant el
període d’1 d’octubre de 2014 a 1 d’octubre de 2015, el batle-president, PROPOSA el
següent acord al Ple de l’Ajuntament:
Primer: Aprovar les Bases de la Convocatòria de Subvencions per a les activitats de
temps lliure organitzades per les entitats i les associacions locals durant el període d’1
d’octubre de 2014 a 1 d’octubre de 2015.
Segon: Aprovar que s'exposin al públic i es doni tràmit d'audiència prèvia als possibles
interessats, d'acord amb l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal de
règim local de les Illes Balears.
Tercer: En cas de no haver hi reclamacions, els acords adoptats d'aprovació de les Bases
de la convocatòria de subvencions esmentades queden elevats a definitius.
Quarta: Efectuar la reserva de crèdit pertinent per a dites subvencions per una quantitat
màxima de 6.000 € (sis mil euros), amb càrrec a la partida 339-489. ”
Durant la intervenció del Sr. Rodríguez el Sr. Jerez s'absenta de la sala plenària.
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: (10) deu vots a favor del grup municipal del Partit Popular i (10) deu vots
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d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal d’Independents d'Inca i
el grup municipal de MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, la Proposta de la Batlia per aprovar les bases de la
convocatòria de subvencions per a les activitats de temps lliure es declara aprovada.
4. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
DE SUBVENCIONS PER A ALUMNES DE LES ESCOLES D'ESTIU A INCA 2015
Els reunits consideren la següent Proposta de la Batlia per aprovar les bases de la
convocatòria de subvencions per a alumnes de les escoles d'estiu a Inca 2015, de data 20
de febrer de 2015, i que transcrita textualment diu:
“Vistes les bases annexes, referents a la convocatòria de subvencions per als nins i nines
residents a Inca, que realitzaran activitats d'estiu a Inca en el 2015, el qui subscriu eleva a
la consideració del Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer: Aprovar les Bases de la Convocatòria de Subvencions per a alumnes de les
escoles d'estius a Inca 2015.
Segon: Aprovar que s'exposin al públic i es doni tràmit d'audiència prèvia als possibles
interessats, d'acord amb l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal de
règim local de les Illes Balears.
Tercer: En cas de no haver hi reclamacions, els acords adoptats d'aprovació de les Bases
de la convocatòria de subvencions per a alumnes de les escoles d'estiu a Inca 2015,
queden elevats a definitius.
Quarta: Efectuar la reserva de crèdit pertinent per a dites subvencions per una quantitat
màxima de 4.000 € (quatre mil euros), amb càrrec a la partida 339-489.
No obstant això, Ple de l'Ajuntament acordarà el que estimi més adient per als interessos
municipals.”
Durant la primera intervenció de la Sra. Barceló el Sr. Jerez s'incorpora a la sala.
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: (11) onze vots a favor del grup municipal del Partit Popular i (10) deu vots
d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal d’Independents d'Inca i
el grup municipal de MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, la Proposta de la Batlia per aprovar les bases de la
convocatòria de subvencions per a alumnes de les escoles d'estiu a Inca 2015 es declara
aprovada.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER MODIFICAR LES
NORMES DE COMUNITAT A L'EDIFICI DEL MERCAT COBERT
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per modificar les
normes de comunitat a l'edifici del Mercat Cobert, de data 23 de febrer de 2015, la qual
transcrita textualment diu:
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“L’entitat Mercat d’Inca SL va presentar document subscrit en data 2 de març de 2012 amb
l’entitat Mercadona SA en el qual, després de l’experiència adquirida i per a una major
operativa en el compliment de les obligacions de manteniment i neteja de les instal·lacions,
sol·licita de l’Ajuntament autorització per prescindir de les comunitats i subcomunitats
previstes en el plec de condicions, a canvi d’un acord entre les dues empreses on es pacten
i distribueixen les obligacions del plec.
Al darrer paràgraf de la condició quarta del document es manifesta que Mercat d’Inca SL
assumirà la seva quota de participació sense repercutir cap cost a l’Ajuntament.
Demanats aclariments sobre aquesta qüestió, respecte a les despeses a suportar per
l’Ajuntament i els titulars de concessions de la planta quarta d’aparcaments, i sobre el fet
que, si no existeixen les comunitats no hi haurà òrgans de control i decisió sobre les
despeses, en data 21 de maig de 2013, registre d’entrada núm. 5.223, Mercat d’Inca SL
presenta un nou escrit en el qual manifesta que, si Mercat d’Inca SL decidís exigir als
concessionaris la participació a les despeses de manteniment, reparació i neteja de
l’aparcament, talment com estableix plec, haurà de constituir-se la comunitat, però sense
que es pugui exigir la participació en les despeses anteriors a la constitució de la
comunitat.
És a dir, fins que no es constitueixi la comunitat no es podrà exigir cap despesa als
usuaris de la planta quarta i, arribat aquest cas, no es podrà demanar el cobrament amb
efectes retroactius.
A la vista d’aquests aclariments, no s’observa inconvenient respecte a la proposta,
sempre que es compleixi amb les obligacions previstes en el plec i no s’alterin els drets i
obligacions de l’Ajuntament i els concessionaris d’aparcaments.
En conseqüència, reunida la Comissió Informativa d’Urbanisme a la seva sessió de dia 23
de febrer de 2015, acorda elevar a la consideració del Ple Municipal les següents
PROPOSTES D’ACORD:
1r. Aprovar els acords subscrits entre l’empresa Mercat d’Inca SL i l’empresa Mercadona
SA, concessionàries en el Mercat Cobert d’Inca, i continguts en el document subscrit per
les parts el 2 de març de 2012, presentat en el registre general d’aquest Ajuntament en
data 20 de març de 2012, núm. 3.579, i posteriorment aclarit per Mercat d'Inca SL amb
escrit de data 21 de maig de 2013, registre d’entrada núm. 5.223, amb les següents
condicions:
a. S’accepten aquests acords com a règim intern de les dues concessionàries per
al compliment de les obligacions previstes en els respectius plecs de condicions, i
se les relleva de la constitució de comunitats i subcomunitats.
b. No seran vàlids els dits acords quan menyscabin les obligacions d’aquestes
concessionàries enfront a l’Ajuntament, reflectides en els respectius plecs de
condicions, ni quan alterin els drets de l’Ajuntament i dels titulars de concessions
d’aparcament.
c.- Fins que la concessionària Mercat d'Inca SL no decideixi constituir la comunitat
de usuaris del aparcament, assumirà, a càrrec seu i sense cap cost per
l'Ajuntament i/o els titulars de concessions d'aparcaments, la neteja i manteniment
de la planta quarta del aparcament i de totes les seves instal·lacions, sense
excepció, amb els mateixos termes i extensió que havia d'assumir la comunitat
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d'usuaris segons el plec de condicions. També assumirà a càrrec seu i sense cap
cost per l'Ajuntament, i per tant amb les mateixes condicions que les anteriors
despeses, les de manteniment del ascensor que puja a les plantes altes 1 i 2 del
edifici del mercat cobert.
d. Quan la concessionària Mercat d’Inca SL vulgui que aquestes despeses siguin
assumides per l'Ajuntament i/o els titulars de concessions d'aparcaments, haurà de
constituir-se la corresponent comunitat amb les funcions que li atribueix el plec de
condicions. Mercat d’Inca SL no podrà exigir ni a l’Ajuntament ni als titulars de
concessions sobre aparcaments les despeses de comunitat satisfetes i originades
abans de la data de constitució de la comunitat, al cobrament de les quals
renuncia, qualsevol quin sigui el temps que transcorri fins que Mercat d’Inca SL
decideixi constituir-la.
e. En cas d’incompliment de les obligacions previstes en els plecs, i mentre no
s'hagi constituït la comunitat d'usuaris, l’Ajuntament exigirà responsabilitats a
l’empresa que correspongui en atenció a allò establert pel respectiu plec de
condicions, i quant a la planta quarta del aparcament en atenció a les anteriors
condicions.
2n. Facultar el Sr. Batle president per la signatura dels documents que siguin precisos.
3r. Comunicar aquests acords a les empreses concessionàries.”
Intervé el Sr. Moreno, qui comenta que en aquest punt queda clar –tal com ha explicat la
Sra. Tarragó, que ha afirmat que era un tema una mica complex– allò que marcava el plec
de condicions de la cessió de l'edifici del Mercat Cobert d'Inca, sobretot pel fet que
s'havien de constituir una comissió i unes subcomissions en relació amb el manteniment
de l'edifici. Entenen que hi ha tres sectors principals, com són l'Ajuntament d'Inca,
Mercadona i Mercat d'Inca, SL, que és l'empresa que regenta els aparcaments i el Mercat
Cobert. Continua dient que fa cinc anys de la posada en funcionament d'aquest mercat i
que al dia d'avui no tenen encara un acord amb la comunitat de propietaris; comenta que
és veritat que en el 2013 es va dur a Ple, però es va retirar el punt de l'ordre del dia. Volen
deixar clar i que consti en acta que fins al dilluns passat el seu partit no havia tractat a cap
acte o comissió cap tema relacionat amb aquest punt.
Durant la primera intervenció del Sr. Moreno la Sra. Oses s'absenta de la sala plenària i no
torna.
Intervé el Sr. Secretari, qui comenta, quant al tema que ha apuntat anteriorment la Sra.
Barceló respecte al compliment del plec de condicions, està garantit i les empreses l'han
de complir. Exposa que és veritat que hi pot haver aquesta renúncia i que no es pot saber
què pot passar en trenta anys, i si aquest fet pot ser perjudicial o no. Per tal motiu
considera que la solució seria introduir una esmena que indiqui que aquests acords
quedaran sense efecte, i s'hauria de tornar al règim d'unió de comunitat d'usuaris quan
l'Ajuntament d'Inca ho dictamini, i que a partir d'aquest moment no tendran dret a
demanar cap despesa.
La Sra. Tarragó diu al Sr. Secretari que, si aproven aquest dictamen sense l'esmena, el
plec de condicions no dóna aquesta possibilitat.
El Sr. Secretari respon que a hores d'ara és cert que s'està produint aquesta renúncia i
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que és veritat que d'aquesta manera queda en mans de les concessionàries, no es poden
enganar; però, per altra banda, explica que aquesta qüestió no preocupa perquè hi ha un
plec que han de complir, i la dita qüestió hi està molt reafirmada perquè, si no es fes,
incorrerien en un incompliment contractual. Ara bé, en trenta anys no es pot saber què pot
passar, però, si introdueixen aquesta esmena al Dictamen, el milloren.
La Sra. Tarragó demana als grups de l'oposició si estan conformes a introduir aquesta
esmena al Dictamen.
La Sra. Barceló comenta que el seu grup havia pensat en dues opcions: la primera, fer
constar que l'Ajuntament en qualsevol moment podria exigir la constitució de la comunitat,
amb independència que estiguessin correctes els acords. La segona seria crear la
comunitat i dins ella prendre l'acord.
El Sr. Secretari interromp per dir que considera més senzill posar un preavís de tres o
quatre mesos per a la constitució de les comunitats. Finalitza dient que farà una redacció
amb aquest esperit.
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació l'esmena proposada pel Sr. Secretari,
que consisteix a afegir la lletra f en el punt primer de les propostes d'acord, que tendrà la
següent redacció:
L'Ajuntament d'Inca, unilateralment i amb un preavís de tres mesos, podrà deixar sense
efecte els anteriors acords i tornar les concessions al règim de comunitats i subcomunitats
previst en els plecs de condicions. Arribat aquest cas i dins el termini de tres mesos,
Mercadona SA i Mercat d'Inca SL hauran de constituir i posar en funcionament les
comunitats i subcomunitats segons preveuen els plecs de condicions. Mercat d’Inca SL no
podrà exigir ni a l’Ajuntament ni als titulars de concessions sobre aparcaments les
despeses de comunitat satisfetes i originades abans de la data de constitució de la
comunitat, al cobrament de les quals renuncia, qualsevol quin sigui el temps que
transcorri fins que l'Ajuntament obligui a la seva constitució.
I n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Se sotmet a votació el Dictamen esmenat de la Comissió Informativa d'Urbanisme per
modificar les normes de comunitat a l'edifici del Mercat Cobert i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, el Dictamen es declara aprovat.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
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 del PSIB-PSOE amb motiu del Dia
Internacional de la Dona, de data 20 de febrer de 2015, 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 Reglament
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orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent Proposició amb motiu DEL DIA 8 DE
MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Commemorem el 8 de març de 2015 com a Dia Internacional de les Dones, amb un caire
festiu i alhora reivindicatiu que aquesta jornada requereix. Ara és encara més necessari
aquest caràcter, quan se segueix usant la crisi econòmica com a excusa per desmantellar
les polítiques d'igualtat.
La desaparició d'organismes i polítiques específiques en igualtat, les retallades
pressupostaris, les reformes considerades com 'neutres' (reforma laboral, reducció de
llocs de treball en el sector públic, aprimament de l'estat del benestar o desmantellament
dels serveis públics essencials) i les reformes ideològiques (Llei d’educació,
l'avantprojecte de coresponsabilitat parental, reforma del Codi penal o l’amenaça de
modificació de la Llei de l'avortament –que ara duen a corre-cuita, la derogació de l’art.
13, apt. 4, on contempla que les joves de 16 i 17 anys poden interrompre el seu embaràs,
sense els seus pares, quan es trobin en una situació de violència familiar, de
maltractaments, de coaccions, o de desemparament, etc., i no hi podem estar d’acord.
La disminució de la partida per a igualtat en els pressupostos generals de l'Estat ha estat
una constant, s'ha retallat un 33 per cent en general i un 22 per cent en la lluita contra la
violència de gènere.
En aquest sentit, des del GMS considerem que les polítiques públiques han de tenir
present que les dones no són un col·lectiu, sinó la meitat de la població, i que la
ciutadania és diversa: (la igualtat ha d’estar present en molts d’aspectes): per sexe,
identitat de gènere, orientació sexual, per classe social, per origen, per ètnia, etc.
És imprescindible no perdre de vista aquesta diversitat per garantir que les
administracions públiques no reprodueixin les desigualtats, sinó que les combatin.
Aquestes dades posen en evidència les conseqüències de la combinació de la reforma
laboral, amb les retallades en serveis socials i la primera conseqüència és que les dones
són les primeres que perden la feina.
Així, la bretxa salarial ha arribat a assolir el 24 per cent en aquesta legislatura. Una bretxa
que augmenta especialment en l'edat de jubilació, passant del 24 per cent a un 39 per
cent.
A 1 de gener de 2015, la pensió mitjana dels homes era de 1.178 euros al mes davant
723 euros al mes de la pensió mitjana de les dones.
Davant aquesta situació hem de defensar 'Cobrar el MATEIX per fer el mateix', és a dir,
eliminar les barreres per a l'ocupació de les dones, les diferències salarials i la rèmora
històrica que les dones es responsabilitzen gairebé en solitari de les cures.
Es calcula que a Espanya per cada 100 hores de treball remunerat se'n realitzen 127 de
Treball no remunerat que recauen majoritàriament en les dones.
Un any més, reiterem el nostre compromís en defensa de la igualtat entre dones i homes i
fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i a les organitzacions perquè se
sumin a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
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Queda pendent una actuació molt més potent i sostinguda en la prevenció i eradicació de
tots tipus de desigualtats, i en l’atenció i recuperació de les qui les pateixen, i apostar per
un veritable canvi en l’estructura de valors de la societat, dur a terme transformacions en
profunditat i no meres correccions; sobretot en l’àmbit educatiu, de la cultura i la
comunicació.
És per totes aquestes raons que el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Inca
presenta els següents acords:
1. L’Ajuntament d’Inca dedicarà una partida econòmica especifica del seu pressupost
en matèria d’igualtat i prevenció de violència de gènere.
2. L’Ajuntament d’Inca demana al Govern de l’Estat central i al president de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s’augmentin els pressupostos
destinats a lluitar contra la desigualtat i la violència de gènere.
3. L’Ajuntament d’Inca demana al Govern central i a l’autonòmic, crear un paquet de
mesures urgents per tal de lluitar dins l’àmbit de l’educació, la cultura i la
comunicació, a fi d’evitar discriminacions i desigualtats dins la nostra societat.”
El Sr. Batle anuncia que presenten una esmena a la totalitat de la Moció.
El Sr. García considera que, com que s'ha presentat a darrer moment i són temes de dos
grups polítics, seria millor fer un recés perquè puguin tractar el tema.
El Sr. Ramis respon que el seu grup pot escoltar la proposta del Partit Popular, però que
no estan d'acord que li retirin sa seva proposta sense haver-se exposat.
El Sr. Batle comenta que realitzen un recés per tractar el punt.
La Sra. Horrach explica la Moció.
Intervé la Sra. Sabater, qui comenta que no vol deixar de llegir un paràgraf i els acords,
que la regidora del Partit Popular ha dit que constarien dins la declaració institucional. El
paràgraf és el següent:
“La disminució de la partida per a igualtat en els pressupostos generals de l'Estat ha estat
una constant, que s'ha retallat un percentatge molt gros tant en igualtat, com en la lluita
contra la violència de gènere.
En aquest sentit, des del Grup Municipal Socialista consideren que les polítiques
públiques han de tenir present que les dones no són un col·lectiu, sinó la meitat de la
societat i la població, i que la ciutadania és diversa: (la igualtat ha d’estar present en molts
d’aspectes): per sexe, identitat de gènere, orientació sexual, per classe social, per origen,
per ètnia, etc.
És imprescindible no perdre de vista aquesta diversitat per garantir que les
administracions públiques no reprodueixin les desigualtats, sinó que les combatin.”
I els acords són els següents:
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1. L’Ajuntament d’Inca dedicarà una partida econòmica específica del seu pressupost
en matèria d’igualtat i prevenció de violència de gènere.
2. L’Ajuntament d’Inca demana al Govern de l’Estat central i al president de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s’augmentin els pressupostos
destinats a lluitar contra la desigualtat i la violència de gènere.
3. L’Ajuntament d’Inca demana al Govern central i a l’Autonòmic, crear un paquet de
mesures urgents per tal de lluitar dins l’àmbit de l’educació, la cultura i la
comunicació, a fi d’evitar discriminacions i desigualtats dins la nostra societat.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pel grup municipal
PSIB-PSOE i el grup municipal del Partit Popular, en què la Moció passa a ser de caràcter
institucional, i l'exposició de motius i els punts d'acords queden de la següent forma:
“Exposició de motius:
El 2015 el Dia Internacional de la Dona que es commemora el dia 8 de març a tot el món,
posarà en relleu la declaració i la Plataforma d'Acció de Beijing; un full de ruta històric
subscrit per 189 governs fa vint anys. El qual va establir l'agenda per la materialització
dels drets de les dones.
Si bé els assoliments han estat molts des de llavors, les bretxes que encara persisteixen
són nombroses i profundes. Aquest és el moment de defensar les conquestes de les
dones, reconèixer desafiaments, i posar més atenció als drets de les dones i a la igualtat
de gènere, per motivar a totes les persones a fer part perquè els correspongui.
La plataforma d'Acció de Beijing, s'enfoquen dues esferes d'especial preocupació,
imagina un món el en qual totes les dones i les nines pugin exercir les seves opcions com
ara participar en la política, educar-se, obtenir un ingres i viure amb societats lliures de
violència i discriminació.
La plataforma d'Acció de Beijing assenyala les esferes, els àmbits crítics que els governs
de les Nacions Unides i el grup de la societat civil han d'assumir per fer dels drets humans
de les minories, una realitat. La dona i la pobresa, l'accés desigual a l'educació, la falta
d'accés o l'accés desigual als sistemes de salut, la violència contra la dona, els diversos
aspectes sobre la vulnerabilitat de la dona en els conflictes armats, les desigualtats sobre
les estructures econòmiques, també en el poder i sobre la pressa de decisions, la manca
de mecanismes institucionals diversos per millorar l'avanç de la dona, la falta de respecte
i la protecció inadequada en relació amb els drets humans, la super presentació de la
dona quant als mitjans de comunicació, la desigualtat en els recursos naturals i en la
protecció del medi ambient, i finalment la discriminació i la violència de les nines.
El Dia Internacional de la Dona va sorgir de l'activitat dels moviments obrers a final del
segle XX a Amèrica del Nord i Europa, des de llavors aquest dia ha adquirir una dimensió
global per les dones dels països desenvolupats i amb desenvolupament. El creixent
moviment de les dones ha ajudat que la commemoració oferesqui l'oportunitat
d'incrementar el suport dels drets i la participació de les dones en les esferes polítiques i
econòmiques.
El Dia Internacional de la Dona ha passat a ser un dia de reflexió sobre els progressos
assolits, una crida al canvi i una celebració als actes de valor i determinació de les dones
8

valents que han tengut un paper extraordinari en la història dels seus països i les seves
comunitats.
El lema d'enguany 'Igualtat per les dones i progrés per tothom' subratlla que la igualtat de
genere amb l'apoderament de les dones, el respecte total del drets humans de les dones i
la reivindicació de la pobresa són essencials per el desenvolupament econòmic i social.
També destaca el paper clau de les dones, com agents del desenvolupament.
Els països en els quals hi ha més igualtat de genere experimenten més creixement
econòmic, les empreses que compten amb més líders de dones, aconsegueixen més
rendiments, els acords de pau que inclouen les dones són més duradors; en els
parlaments a on hi ha més dones aproven lleis sobre qüestions socials claus com la salut,
l'educació, la lluita contra la discriminació i la manutenció dels infants. Les proves no
deixen lloc a dubtes, la igualtat de la dona suposa progressos per a tots.
És per totes aquestes raons que l’Ajuntament d’Inca presenta els següents acords:
1. L’Ajuntament d’Inca dedicarà una partida econòmica especifica del seu pressupost en
matèria d’igualtat i prevenció de violència de gènere.
2. L’Ajuntament d’Inca demana al Govern de l’Estat central i al president de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que s’augmentin els pressupostos destinats a lluitar contra
la desigualtat i la violència de gènere.
3. L’Ajuntament d’Inca demana al Govern central i a l’autonòmic crear un paquet de
mesures urgents per tal de lluitar dins l’àmbit de l’educació, la cultura i la comunicació, a fi
d’evitar discriminacions i desigualtats dins la nostra societat.”
I n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat: unanimitat. (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció esmenada amb motiu del Dia
Internacional de la Dona.
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA RECLAMACIÓ DE
MESURES PER AFAVORIR LA JUSTÍCIA SOCIAL
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 del PSIB-PSOE relativa a la reclamació
de mesures per afavorir la justícia social, de data 23 de febrer de 2015, 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 Reglament
Orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula, la següent PROPOSICIÓ RELATIVA A LA
RECLAMACIÓ DE MESURES PER AFAVORIR LA JUSTÍCIA SOCIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El 26 de novembre de 2007 l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir
declarar que el 20 de febrer de cada any se celebri el 'Dia Mundial de la Justícia Social'
segons una resolució adoptada per unanimitat. La iniciativa coincideix amb la promoció
dels esforços per enfrontar problemes com ara la pobresa, l'exclusió i el atur per part
d'aquest organisme mundial.
La justícia social és un principi fonamental per a la convivència pacífica i pròspera, dins i
entre les nacions. Defensem els principis de justícia social quan promovem la igualtat de
gènere o els drets dels pobles indígenes i dels immigrants o el dret d'un lloc de feina
digne.
Promovem la justícia social quan eliminem les barreres que enfronten les persones per
motius de gènere, edat, raça, ètnia, religió, cultura o discapacitat.
La celebració del Dia Mundial de la Justícia Social ha de donar suport a la tasca de la
comunitat internacional encaminada a eradicar la pobresa i promoure l'ocupació plena i el
treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a
tothom.
Avui dia, a la Unió Europea 122 milions de persones estan en risc de pobresa o exclusió
social i 15 milions de persones estan en situació d'ocupació precària.
Cal que l'augment de la desigualtat sigui abordat pels líders polítics: es necessita un nou
camí cap a una societat més justa. Per a això és imprescindible la fi de l'austeritat,
fomentant polítiques d'ocupació que possibilitin accedir a una feina digna i la igualtat entre
els diferents grups socials.
Les diferències socials s'han agreujat considerablement durant els anys de la crisi
econòmica, Espanya és, de lluny, el país de l'OCDE on més han augmentat les
desigualtats econòmiques entre rics i pobres amb la crisi, a causa sobretot de la
desocupació i al sistema de protecció social ha donat una pitjor cobertura als menys
protegits en un sistema laboral molt segmentat.
Espanya és avui el segon país més desigual de la UE, després de Letònia (0,357) i per
davant de Portugal (0,345), Grècia (0,343) i Irlanda (0,330), i lluny d'Itàlia (0,319), França
(0,305) i Alemanya (0,283), essent Noruega (0,227) el més igualitari. Es fa patent que les
polítiques econòmiques i socials del govern del PP no han tingut com a prioritat el
manteniment i millora de la justícia social.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament d’Inca presenta la següent Moció:
1. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern central i autonòmic a revertir les polítiques
d'austeritat que ha dut a terme en la darrera legislatura.
2. L'Ajuntament d'Inca insta el govern Central i autonòmic a invertir de manera urgent en
polítiques de Justícia i igualtat social.
3.L'Ajuntament d'Inca transmetrà el present acord al Govern central i autonòmic.”
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la Moció presentada pel grup municipal
del PSIB-PSOE relativa a la reclamació de mesures per afavorir la justícia social, i
n'esdevé el següent resultat: (7) set vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, (11)
onze vots en contra del grup municipal del Partit Popular i (2) dos vots d'abstenció del
grup municipal dels Independents d'Inca.
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Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE EN DEFENSA DELS CLUBS I
ENTITATS ESPORTIVES
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 del PSIB-PSOE en defensa dels clubs i
entitats esportives, de data 23 de febrer, 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 Reglament
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent PROPOSICIÓ EN DEFENSA DELS
CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'esport de base està més amenaçat que mai. Les mesures que en matèria esportiva està
adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir els seus objectius electorals,
recaptadors i pressupostaris, estan posant en risc la supervivència de clubs i entitats
esportives, i la permanència en ells d'entrenadors, esportistes, professionals que volen
donar el seu experiència a la formació en l'esport i tot el col·lectiu que de manera altruista
i voluntària realitza una magnífica tasca entorn de l'esport de base.
Durant aquesta legislatura, el món de l'esport en general i dels clubs en particular han
hagut d'afrontar mesures tan dures com la pujada de l'IVA del 8 al 21 % per l'ús de les
instal·lacions esportives. Així mateix, les amenaces de la imposició de la Llicència
Esportiva Única, que persegueix l'únic objectiu de recentralitzar l'esport, limitar greument
els ingressos de les federacions esportives autonòmiques, augmentar els costos per als
esportistes que vulguin competir i envair, un cop més, les competències autonòmiques,
aquest cop en matèria esportiva.
A causa d’aquest conjunt de mesures, que han endurit molt més la situació que existeix
com a conseqüència de la crisi, s'hi suma una recent: que, des del passat 1 de novembre
el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social inicià una campanya que, sota la denominació
de «Regularització laboral de l'activitat desenvolupada en els clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre», com a conseqüència de la Llei 14/2013, de suport als
emprenedors.
La campanya posa en greu perill la supervivència de l'esport de base. Aquesta última
mesura es converteix en una amenaça sense precedents que tira per terra el magnífic
treball i la insubstituïble funció que exerceixen dia a dia centenars de clubs i d'entitats
esportives sense ànim de lucre.
Però el que hi ha darrere d'aquesta mesura és que la gran relació de voluntariat esportiu
sense ànim de lucre que fins ara exercia una funció fonamental i insubstituïble en els
clubs i associacions esportives d'Inca i comportarà increment de les despeses derivades
de la pràctica esportiva de base gairebé en un 50 %; eliminar de cop la important funció
social d'interès general que exerceixen els clubs de base el que irremeiablement conduirà
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a la desaparició de molts d'ells.
És per totes aquestes raons que el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Inca
presenta per la seva aprovació la següent Proposició:
1. El Ple de l’Ajuntament d’Inca manifesta el seu rebuig als continguts de la Llei
14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització que afecten els
clubs esportius i insta el Govern de l’Estat a la seva reforma.
2. El Ple de l’Ajuntament d’Inca insta el Parlament de les Illes Balears a aprovar les
iniciatives que siguin adients per promoure davant del Congrés dels Diputats la
modificació la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització
en les disposicions que afecten els clubs i entitats esportives, en el sentit de
promoure una legislació que asseguri un equilibri entre el compliment de les
obligacions fiscals de les entitats esportives de base i les característiques d'entitats
gestionades en molts casos amb pocs recursos i treball voluntari.
3. Transmetre el present acord al Parlament de les Illes Balears, al Congrés de
Diputats i al Senat.”
El Sr. Batle explica a la sala que a l'anterior recés fet amb el grup municipal del
PSIB-PSOE han arribat a un acord en dues mocions presentades, les quals corresponen
als punts sis i vuit del Ple amb dues mocions presentades d'urgències pel Partit Popular.
El Sr. Batle dóna la paraula a la Sra. Coll perquè expliqui com han quedats els acords.
La Moció és explicada per la Sra. Coll.
El Sr. Moreno interromp per dirigir-se al Sr. Batle, al qual, per una qüestió d'ordre, li
demana si el seu grup presenta una esmena a la totalitat de la Moció presentada pel grup
socialista, o per defecte els demana què és el que volen fer.
El Sr. Batle li respon que la regidora està explicant a l'acord a què han arribat en el recés,
i ell personalment en aquests moments s'està informant per la regidora de l'acord arribat
pels dos grups.
La Sra. Coll demana si li poden deixar acabar d'explicar els punts d'acord als quals han
arribat.
El Sr. Moreno comenta a la Sra. Coll que ella n'hauria d'haver informat abans el Sr. Batle.
El Sr. Batle l'interromp per dir que l'estan informant en el Ple.
El Sr. Batle es dirigeix a la Sra. Coll i li diu que finalitzi la seva intervenció.
El Sr. Moreno interromp el Sr. Batle i li diu que a l'anterior intervenció han cedit en la seva
exposició, però que no estan disposats a cedir la ponència d'aquest punt, ja que
consideren que el ponent ha de ser el seu grup, per haver entregat la Moció en temps.
La Sra. Coll demana poder finalitzar l'explicació amb els punts d'acords.
El Sr. Rodríguez interromp per dir que considera que no és així, insta que es demani al Sr.
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Secretari qui és la persona o el grup que ha de defensar la Moció.
El Sr. Moreno comenta que hi ha un ordre del dia i un punt del qual s'ha aprovat la
ratificació...
El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Moreno perquè puguin defensar la seva Moció.
El Sr. Moreno respon al Sr. Batle que no li estan fent un favor, que el reglament d'aquest
ple estableix que el grup que proposa la Moció és el grup que l'ha de defensar.
El Sr. Batle interromp el Sr. Moreno per dir-li que, si no haguessin arribat a un acord, no li
haurien votat la urgència i no tendria dret a defensar-la.
El Sr. Moreno explica la Moció. Comenta que en el recés anterior el seu grup municipal,
amb la voluntat d'escoltar el grup del Partit Popular i el grup de MÉS, els quals han fet les
seves aportacions i han arribat a un acord, que ha estat el següent, en primer lloc en no
llegir les exposicions de motius i els punts d'acord quedarien de la següent manera:
1. El Ple de l’Ajuntament d’Inca manifesta el seu rebuig als continguts de la Llei
14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització que afecten els
clubs esportius i insta el Govern de l’Estat a la seva reforma.
2. Instar el Govern de l'Estat que suspengui l'aplicació de la Llei de suport de
l'emprenedor als clubs esportius de les Illes Balears fins que es trobi una solució
justa que no perjudiqui els esmentats clubs.
El Sr. Moreno demana que el punt número tres el formuli el Sr. Rodríguez, ja que és el
seu partit el que ha proposat l'esmena.
El Sr. Rodríguez llegeix el punt tres, que queda redactat de la següent forma:
3. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a aturar de forma immediata les
inspeccions a l'esport base per al compliment a la disposició addicional dotzena i
les mesures incloses en l'estudi del Consell Superior de l'Esport.
El Sr. Batle l'interromp i es dirigeix al Sr. Secretari demanant per qüestió de reglament, si
el ponent de la Moció pot donar la paraula als diferents grups de la sala.
El Sr. Secretari respon que ho pot fet, amb el vistiplau previ del president de la sala.
El Sr. Moreno continua amb el punt número quatre, el qual és l'aportació del Partit
Popular:
4. Instar el Govern de l'Estat a valorar altres possibilitats en l'aplicació de la Llei de
suport a l'emprenedor, ja sigui mitjançant un règim especial o mitjançant una llei de
mecenatge a nivell nacional, que complementi la que actualment s'està tramitant a
les Illes Balears.
Continua explicant que aquí hi hauria un punt del grup de MÉS per Inca que continuaria el
punt 4 i que el ponent de MÉS en la seva intervenció el dirà, i un punt número 5 del grup
socialista. que seria:
5. Transmetre el present acord al Parlament de les Illes Balears, al Congrés de
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Diputats i al Senat.
El Sr. Rodríguez en la seva intervenció puntualitza les seves dues esmenes: la primera,
un punt tercer, tal com l'ha explicat en la seva intervenció anterior; i una segona, la
continuïtat del punt 4 o un 4B, la redacció del qual seria:
L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a impulsar un pla de suport econòmic,
tècnic i formatiu al esport base a on hi hagi implicat tant el Consell Superior d'Esports i les
comunitats autònomes com les federacions esportives nacionals i autonòmiques.
A més, el Sr. Rodríguez vol realitzar un prec, sol·licita que l'Ajuntament d'Inca des de
l'àrea que consideri més adequada faci reunions informatives a totes les associacions, no
a les de caire esportius, sinó a totes les associacions, a les entitats culturals, de tercera
edat, etc., perquè puguin saber com els pots afectar aquesta llei.
Intervé la Sra. Coll, qui demana als grups de l'oposició si poden canviar la Moció com una
declaració institucional.
Durant la segona intervenció del Sr. García, el Sr. Ramis s'absenta de la sala plenària i no
torna.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l’esmena proposada pel grup municipal
del PSIB-PSOE, el grup municipal del Partit Popular i el grup de MÉS per Inca, en què la
Moció passa a ser de caràcter institucional, se suprimeixen l'exposició de motius i els
punts d'acords queden de la següent forma:
1. El Ple de l’Ajuntament d’Inca manifesta el seu rebuig als continguts de la Llei
14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització que afecten els
clubs esportius i insta el Govern de l’Estat a la seva reforma.
2. Instar el Govern de l'Estat que suspengui l'aplicació de la Llei de suport de
l'emprenedor als clubs esportius de les Illes Balears fins que es trobi una solució
justa que no perjudiqui els esmentats clubs.
3. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a aturar de forma immediata les
inspeccions a l'esport base per el compliment a la disposició addicional dotzena i
les mesures incloses en l'estudi del Consell Superior de l'Esport.
4. Instar el Govern de l'Estat a valorar altres possibilitats en l'aplicació de la Llei de
suport a l'emprenedor, ja sigui mitjançant un règim especial o mitjançant una llei de
mecenatge a nivell nacional, que complementi la que actualment s'està tramitant a
les Illes Balears.
5. L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l'Estat a impulsar un pla de suport
econòmic, tècnic i formatiu al esport base a on hi hagi implicat tant el Consell
Superior d'Esports i les comunitats autònomes com les federacions esportives
nacionals i autonòmiques.
6. Transmetre el present acord al Parlament de les Illes Balears, al Congrés de
Diputats i al Senat.
I n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció esmenada en defensa dels
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clubs i entitats esportives.

9. MOCIONS URGENTS
A. PROPOSTA DE LA BATLIA ENVERS L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 1 DEL PGOU D’INCA RELATIVA AL NOU ACCÉS DES DE LA
RONDA DE MIGJORN AL CARRER DELS TEIXIDORS, PERQUÈ S’ELEVI A LA
DECISIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n'esdevé el següent
resultat: unanimitat (19).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia envers l’aprovació inicial de la modificació
puntual núm. 1 del PGOU d’Inca relativa al nou accés des de la Ronda de Migjorn al carrer
dels Teixidors, perquè s’elevi a la decisió del Ple de l’Ajuntament, de data 23 de febrer de
2015, que transcrita textualment diu:
“I.- VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació Puntual núm. 1 de PGOU d’Inca,
relativa al nou accés des de la Ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors.
II.- VIST l’informe emès pel lletrat municipal i cap de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient que
a continuació es transcriu:
'Informe que emet el lletrat municipal en relació amb l’aprovació inicial de la Modificació
puntual núm. 1 del PGOU d’inca relativa al nou accés directe des de la ronda Migjorn al
carrer dels Teixidors.
Antecedents de fet
1.- La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU
d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació
en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012.
2.- Per part de l’entitat Aldi Supermercados, SL, es va presentar escrit amb registre d’entrada
de data 19/01/2015, on se sol·licita la possibilitat de dur a terme una modificació puntual del
PGOU d’Inca, amb l’objecte de crear un nou accés viari al polígon de Can Matzarí des de la
ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors, amb el conseqüent canvi de qualificació
urbanística.
3.- La proposta presentada va ésser valorada pels serveis tècnics municipals i la Policia
Local d’Inca, considerant la confluència dels interessos públics i privats. En aquest sentit, es
va encarregar la redacció de la modificació a l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas, mitjançant
l’adjudicació d’un contracte menor de serveis.
4.- Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 4/02/2015, es va aprovar el
Conveni Urbanística amb l’entitat Aldi Supermercados, SL, a l'efectes de materialitzar la
present modificació puntual de planejament i establir les condicions per a la seva execució.
5.- Per part del Sr. Jaume Luis Salas, es va redactar la modificació puntual, justificant la
eficiència i eficàcia urbanística d’aquesta, així com l’interès públic i social que implica per al
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conjunt de la ciutat. Així mateix, es justifica el caràcter no estructural de la modificació.
Aquesta
modificació
comporta
l’afectació
de
la
parcel·la
cadastral
nº2259104DD9925N001KW que consta d’una superfície de 1.298,90 m2 i una qualificació
de sòl industrial i comercial. En concret, 178,50 m2 de la parcel·la, d’acord amb el conveni
signat, es cedeix de forma gratuïta i passen a tenir la qualificació de sistema viari.
6.- Respecte al conveni urbanístic signat, s’estarà al previst a l’article 19 de la LOUS i, en
conseqüència, correspon serà sotmès, juntament amb la Modificació puntual a un període
d’informació pública.
6.- En data 23/02/2015, per part de l’arquitecte municipal, es va emetre el corresponent
informe tècnic envers la modificació en sentit favorable.
Fonaments de dret
1.- L’article 53 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS), regula la
competència per a l’aprovació del planejament. En el cas que ens ocupa atès que es tracta
d’una modificació de determinacions no estructural, la competència per a la seva aprovació
definitiva correspon a l’Ajuntament.
2.- El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 54 de la LOUS. També
seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66 de la llei esmentada, respecte a la seva
formació, publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
3.- Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 50 de la LOUS.
4.- La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 11/2006, de
14 de setembre, d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a
les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambientals, la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, considerant que la present
Modificació de planejament s’ha de tramitar com avaluació ambiental estratègica
simplificada, sense perjudici de considerar la possible exoneració d’avaluació ambiental, tal i
com es preveu a la Llei 11/2006, per aquells plans que no tinguin efectes ambientals, com
és el cas que ens ocupa.
5.- En tot allò que no estigui previst a la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl
(LOUS), serà d’aplicació supletòria el Reial decret 1346/1976 pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei del sòl, el Reial decret 2159/1978, pel qual s’aprova Reglament de planejament i el
Reial decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de gestió urbanística.
Així mateix, també és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret-legislatiu
2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl.
6.- D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local, quant a la tramitació dels instruments de
planejament serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Per tot això, el que subscriu emet el present informe favorable des del punt de vista jurídic i
respecte a la tramitació de la modificació puntual de planejament en qüestió.'
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II.- ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals de 28 de novembre de 1986, el batle president eleva la seva aprovació a l'Ajuntament
en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1.- APROVAR INICIALMENT la proposta de Modificació Puntual núm. 1 de PGOU d’Inca,
relativa al nou accés des de la Ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors i que té com a
objecte que 178,50 m2 de la parcel·la cadastral n. 2259104DD9925N001KW, classificada
com a sòl urbà i qualificada com sòl industrial i comercial, de superfície total de 1.298,90 m2,
passin a tenir la qualificació de sistema viari, així com a la documentació corresponent a
l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr.
Jaume Luis Salas.
2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies (45 dies), mitjançant
anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió
de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació
puntual i el document d’avaluació ambiental estratègica simplificada; poden examinar
l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i
al·legacions que es considerin oportuns.
3.- SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els
casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació puntual.
4.- SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atesa la seva condició
d’òrgan ambiental, que iniciï el tràmit de consultes a altres administracions públiques
afectades envers la present Proposta de modificació puntual de planejament, d’acord amb
allò previst a l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el
cas que ho consideri oportú.
5.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les administracions públiques que es puguin
veure afectades per la present Modificació puntual de planejament.
6.- SOTMETRE a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la seva publicació en el
butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica de l’Ajuntament, del conveni
urbanístic subscrit entre l’Ajuntament d’Inca i l’entitat Aldi Supermercados, SL, com a
conseqüència de la tramitació de la Modificació puntual núm. 1 de PGOU d’Inca, relativa al
nou accés des de la Ronda de Migjorn al carrer dels Teixidors; conveni que podrà ser
consultat a l’Àrea d’Urbanisme o a la seu electrònica de l’Ajuntament per formular els
suggeriments i al·legacions que es considerin oportuns.
7.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a
conseqüència de l’aprovació inicial es puguin veure afectats per aquesta modificació.”
Explica la proposta el Sr. Jerez.
El Sr. Jerez demana realitzar un recés per intentar aclarir amb el tècnic els punts de la
proposta que no tenen gaire clars els grups de l'oposició.
Finalitzat el recés, el Sr. Batle comunica al Sr. Secretari que el portaveu del grup Popular li
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ha notificat que deixen la Proposta damunt la taula.
B. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPALS D'INDEPENDENTS D'INCA RELATIVA AL SERVEI
DE NETEJA VIÀRIA
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (19).
Els reunits consideren la Moció presentada del grup municipal d'Independents d'Inca
relativa al servei de neteja viària, de data 25 de febrer de 2015, que transcrita textualment
diu:
“El Grup Municipal Independents d’Inca de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial decret
2568/1986, de 29 de novembre, i el Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, presenta la
següent proposició:
Fa mesos que Independents d’Inca demanam, a la majoria municipal del PP, en tots i
cadascun dels plens ordinaris, si es compleix el plec de condicions pel qual es va
contractar l'empresa de neteja viària, que percep una compensació anual de més
d'1.000.000 d'euros.
Malgrat que són més de vuit mesos sol·licitant resposta, no hem rebut ni un simple sí o no
a les nostres peticions. El plec de condicions de la contractació del servei de neteja viària
a la seva clàusula 47 expressa que per a la supervisió regular del funcionament es
designarà per part de l’Ajuntament, a la seva lliure elecció, una entitat o empresa
responsable del seguiment habitual dels servis de neteja viària. L'objectiu d'aquesta
supervisió externa és el de controlar les prestacions i en general verificar i assegurar que
la prestació dels serveis estigui en condicions de satisfer les exigències operatives i els
objectius de qualitat i paràmetres de sostenibilitat ambientals establerts en el present
PPT.
A la vista dels informes emesos per l’entitat d’inspecció del servei es determinaran per
part de l'Ajuntament les possibles correccions o modificacions que s’estimin oportunes en
l’organització i prestació del servei, les quals tindran caràcter obligatori per a l’adjudicatari.
El cost del servei de seguiment de la contracta serà a càrrec de l’empresa adjudicatària,
amb un import de 12.000.€ anuals +IVA.
Fa més de tres setmanes que sol·licitam a la Comissió d'Urbanisme i Serveis, presidida
pel Sr. Jerez, que se'ns lliuri l'informe anual que s'estipula en el contracte de concessió,
sense que se'ns hagi entregat; a més, encara se'ns diu que no es disposa d'aquest.
El contracte de concessió del servei va ser signat pel Sr. Torres l'any 2010 i des d'aquesta
data l'únic informe anual d'execució del servei, segons ens consta, és de data de juny de
dos mil tretze, per tant, de cinc informes que haurien hagut d'haver-se presentat a
l'Ajuntament, a dia d'avui per conèixer i preocupar-se per l'estat i execució del servei
només s'ha presentat un, i l'Ajuntament malgrat les nostres sol·licituds no manifesta la
més mínima intenció d'explicar el perquè i sobretot de conèixer la qualitat de la prestació
del servei, és a dir, si la neteja i manteniment dels espais i elements públics presenten un
bon estat.
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Això sí, l'Ajuntament està al corrent, al dia dels pagaments a l'empresa, en concret l'any
2014 li ha abonat més de 1.006.000 euros. És obvi que l'empresa s'ha d’haver estalviat
més de 50.000 euros, però encara és més greu que l'Ajuntament no exigeixi uns informes
pactats contractualment, als quals té dret sense despesa municipal, i amb una utilitat més
que evident i necessària, ja que conduiria a la millora de la prestació del servei tota
vegada es coneixeria la qualitat del servei des del buidatge de papereres a la neteja de
fonts, de la retirada d'excrements de gossos etc.
Independents d’Inca valoram de forma molt negativa l'estat de la nostra ciutat, dels
carrers, parcs i espais públics en general –i així ho hem repetit en moltes ocasions–, però
encara valoram molt més negativament la desídia de la majoria municipal per no utilitzar
els mitjans necessaris –informes– amb cost zero per a l'Ajuntament, per conèixer i millorar
la prestació del servei i de forma estranya es limita a pagar l’empresa concessionària del
servei sense preocupar-li el seu seguiment i eficàcia.
Per això, sol·licitam al Ple de l'Ajuntament d'Inca que prengui el següent ACORD:
1.- Reprovar l'actuació dels regidors d’Urbanisme i Serveis de la nostra ciutat.
2.- Demanar al Sr. Batle que exigeixi, en nom de l’Ajuntament, el compliment del contracte
de neteja viària.
3.- Demanar al Sr. Secretari de la corporació que emeti informe en el qual s’esbrini si
l'actuació de l’equip de govern, envers el contracte de neteja viària abans esmentada, pot
ésser constitutiva de qualsevol tipus d'irregularitat.”
El Sr. García comenta que amb el seu esperit de consens volen fer una esmena a la
moció presentada, la qual seria l'eliminació dels tres punts d'acords, i en el seu lloc posar
un punt que digui que en un curt termini el grup de govern es compromet a entregar els
informes.
El Sr. Batle es dirigeix al Sr. García i li comenta que per arribar a un acord amb aquesta
moció s'hauria d'eliminar el darrer paràgraf, ja que considera que hi ha dues afirmacions
que no li pareixen gaire bé.
El Sr. García respon que amb ànims de consens s'han de llevar aquests qualificatius.
El Sr. Jerez fa un incís al Sr. García, li diu que ell personalment no disposa de cap de les
enquestes realitzades per l'empresa Gram, que no les té, no les ha rebudes, ni tan sols
les ha vistes, i l'han informat que no estan ni acabades.
El Sr. García l'interromp dient que ell no ha volgut dir que el Sr. Jerez la tengui, sinó que el
document està ja redactat.
El Sr. Jerez li respon que les enquestes les entreguen en els mesos de març a abril.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel Sr. García i el Sr.
Batle, que consisteix a suprimir el darrer paràgraf de l'exposició de motius i a llevar els
tres punts d'acords i en el seu lloc posar un punt d'acord, que tendrà la següent redacció:
1. El grup de govern es compromet a entregar els informes sol·licitats en un termini de
10 dies.
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I n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la Moció esmenada del grup
d'Independents d'Inca i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció esmenada del grup
d'Independents d'Inca relativa al servei de neteja viària.
10. PRECS I PREGUNTES
GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE
El Sr. Moreno formula els següents:
1. La primera pregunta que volen realitzar, ja l'han demanada en diverses vegades en
altres plenari i en el dia d'avui la tornen a fer, ja que els veïnats de la zona i ells
personalment creuen que tant ells com el grup de govern estaran d'acord que s'ha
d'actuar d'una forma ràpida i imminent en una bora via entre el carrer Rafel Albertí
amb la cantonada Toni Torrandell, la zona darrera de la plaça de Bous que fa més
de cinc anys que tenen una obra no finalitzada i tenen material i tanques emprant
la zona per a on passen els vianants, i per aquest motius demanen una actuació, o
que subsidiàriament l'Ajuntament actues.
El Sr. Jerez respon que hi ha una ordre d'execució feta i que esta en fase judicial,
miraran de tornar-li a requerir i si no tenen resposta el faran de manera subsidiària,
perquè si que es veritat que aquesta empresa va realitzar un tancament
inicialment, però passat els anys s'ha tornat a fer mal bé.
2. En relació amb el registre d'entrada de dia 18 de febrer, els informaven del
Programa d'Intervenció Socioeducativa anomenat PISE. Al respecte els agradaria
saber si l'Ajuntament d'Inca està interessat a signar aquest conveni.
La Sra. Horrach respon que no estan interessat amb aquest conveni, ja que tenen
un altre de semblant que es el programa ALTER, el qual en aquest moments tenim
14 places i s'ha demanat una ampliació a 20 places i com els dos programes són
molt semblants consideren en la continuïtat del que ja tenim.
El Sr. Moreno comenta que si tenen clar que són programes molt semblants, però
que a la vegada són compatibles.
La Sra. Horrach respon que una vegada parlat amb l'àrea de Serveis Socials amb
les treballadores, s'ha decidit seguir amb el programa ALTER, té més avantatges i
tenen més facilitats per col·locar als alumnes.
3. En relació al Casal de Joves, volen saber que passa amb el manteniment dels
aparells de la sala lúdica, ja que han rebut queixen tant del futbolins, billars i
ordenadors que diuen que no funcionen.
El Sr. Devis respon que amb el tema de l'ordinador, hi ha un que no funciona, però
tenen a l'informàtic que ho està mirant, i amb el tema dels futbolins i billars , fa un
any es varen restaurar completament i tenim mensualment un servei de
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manteniment dels mateix. Continua explicant que es veritat que hi ha un de cada
que té un cartell a on indica que no se pot emprar, per tenir-ho de reposició en cas
d'averia del que estan emprant.
El Sr. Moreno comenta que el cartell només es de prevenció.
El Sr. Devis li respon que si.
4. En relació als aparells d'aire condicionat de serveis socials, volen saber com està,
ja que fa un mes en aquest plenari se va aprovar la modificació de crèdit.
La Sra. Horrach respon que s'han comanat les peces i estan a l'espera de
rebre-les.
5. I també amb aquest sentit volen saber com estan les deficiències del quarter de la
policia local estan arreglades, sobre tot el tema de la porta que no tancava del tot i
també el tema de les goteres.
La Sra. Horrach comenta que s'està fent feina.
6. Explica que ja varen comentar en un plenari passat una proposta que el seu grup
municipal consideraven que era necessari, era la instal·lació de contenidors de
piles, Cd's i petits aparells electrònics a diferents indrets de la nostra ciutat, sobre
tot en fàcil accés als ciutadans. Ja saben que en el punt verd hi ha un, però volen
saber que pensa el grup de govern en respecte a poder instal·lar aquest petits
contenidors a diferents indrets de la ciutat.
La Sra. Tarragó comenta que hi ha molts de contenidors repartits per la ciutat,
però si que es veritat que d'aquest format no hi ha, però la preocupació de la
regidora és que hi ha un punt verd obert de dilluns a diumenge amb un horari de
les 9:00 a les 21:00 hores i se troben amb molt de fens distribuïts a espais que no
són els apropiats, i cada vegada que s'afegeix un format de contenidor nou veuen
que hi ha molts de ciutadans que fan un bon us, però altres els utilitzen per deixar
al costat del contenidor restes sense que se faci un us correcte del mateix.
Continua explicant que aquest contenidors solen tenir un cost elevat i en aquest
moments no ha valorat si són una prioritat dins el pressupost del 2015.
7. Els han informat i han pogut veure l'aparició de diversos forats en la calçada de les
zones de Crist Rei i Sant Francesc, i era per saber si havien analitzat el perquè
d'aquest forats i si tenen qualque tipus de pla d'actuació.
El Sr. Jerez respon que en passar aquest temps de pluges sempre surt a l'asfalt
problemes d'aquest caire, i que al respecte no tenen cap pla d'actuació, però si que
tenen destinada una partida d'aproximadament vuit mil euros anual. Continua
parlant que fa un parell d'anys es va canviar l'asfalt calent a l'asfalt de fred, el qual
el consideren millor sent més costos però a la vegada més resistent i en aquests
moments com encara no ha finalitzat de ploure no s'han posat a fer cap actuació al
respecte, ja que si se feies no serviria de res.
8. Volen realitzar un prec en relació als camins rurals del municipi, comprenen que no
se poden dur al cent per cent el manteniment, però consideren que darrerament
tenen moltes queixen de veïnats de la zona de fora vila en el qual denuncien l'estat
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deplorable de molts de camins, els quals no estat arreglats de males herbes, de
fens i amb el tema d'escombraries. I es per aquest motius que volen fer un prec i
que intensificassin l'actuació del manteniment dels camins rurals.
9. En el dia d'avui s'han assabentat per premsa que hi ha un informe de la ronda
nord, i al respecte volen saber per quin motiu no s'ha informat durant aquesta
setmana a les diferents comissions, ja que en diferents ocasions el seu grup
municipal ha demanat com estava i si ja el tenien redactat.
El Sr. Jerez respon que fins al dimecres o dijous d'aquesta setmana el tècnic
municipal no el va registrar a conselleria, el volia duu a comissió d'urbanisme el
dilluns pròxim i potser ha estat una errada per la meva part el no haver-ho fet a una
altre comissió.
El Sr. Moreno comenta que no vol entrar amb un debat, però si els tècnics varen
registrar l'informe en el Consell consideren que abans de dur un document l'haurien
d'informar com a mínim a una comissió; Evidentment aquest fet manifesta que
l'equip de govern està totalment conforme amb el que indica l'informe.
El Sr. Jerez respon que els tècnic havien de fer un informe amb unes
puntualitzacions i l'equip de govern estava d'acord en lo que havia d'indicar
l'informe a entregar a Conselleria.
10. Continuant amb aquest tema la següent pregunta va relacionada a que si els
poden informar de quines són les al·legacions, i sobre tot les al·legacions
acceptades pel tècnic municipal, les quals suposen que deuen ser millores pel
projecte i que deuen estar a l'alçada de les demandes de l'Ajuntament.
El Sr. Jerez contesta que el dilluns pròxim a la comissió d'urbanisme hi haurà el
tècnic que ha redactat l'informe i donarà totes les explicacions que demanin en
relació a l'informe.
GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS D’INCA
El Sr. García formula els següents:
1. El Sr. Garcia comenta que la seva primera pregunta ha estada una formulada
anteriorment pel grup socialista, i han obtengut una resposta parcial; A més vol
agrair que després de més de vuit mesos de fer preguntes en aquest moments
contestin alguna pregunta, i per posar en coneixement alguna de les preguntes als
membres de l'Ajuntament quines han estat les respostes a aquestes preguntes
posa l'exemple del càrrec de confiança de l'àrea de Joventut i Esports no té
definides les seves feines, al manco el seu grup li demana que li identifiquin el títol,
ja que si es de Joventut i esport, les seves funcions han de ser d'aquestes àrees.
Continua explicant que l'Ajuntament té vuit targetes per l'estacionament del mercat
cobert, i no saben i ja demanaran quines són les persones que fan us. Un altre
tema és l'escut d'Inca, que no tenen inconvenient que s'autoritzi, però si que
voldrien saber quantes autoritzacions hi ha i amb quin cost. Amb el tema del canvi
del fens rústic a passar-ho a urbà, els agradaria que també els poguessin informar,
i amb relació a la recollida de fens i el plec de condicions, en definitiva es que no
fan unes coses, però en el seu lloc fan unes altres, i com a grup d'Independents
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d'Inca els agradaria saber quines coses són les que no se fan i les que s'han fetes,
ja que com a partit polític els preocupa. Continua dient que hi ha una serie de
preguntes pendents per contestar per part del grup de govern, però no volen amb
la celeritat que han tramitat el tema dels supermercats ALDI, però si a un ritme
superior a l'anterior els agradaria tenir resposta del grup de govern.
2. Han formulat dues preguntes amb relació a les hores extraordinàries del arquitecte
municipal, segons les seves noticies aquest tema està amb “stand by”, si no és el
cas, els agradaria que lis donassin una explicació.
El Sr. Jerez respon que ho explicara, que s'està demanant una explicació clara de
les hores amb el control del rellotge, i una vegada aclarit se realitzara el pagament.
El Sr. Garcia comenta que quan se prengui una determinació amb el pagament, se
poden suposar que informaran abans del pagament als grups de l'oposició, i per
aquest motius comenta que retiren les preguntes per no entrar a un debat que se
pot interpretar de diverses maneres.
3. Un altre tema que vol parlar es de la ronda nord, que s'ha parlat abans i el seu grup
en l'anterior plenari varen demanar que s'havia acordat que hauria unes
conversacions entre tots els grups de l'Ajuntament, i el Sr. Batle va respondre que
prenia nota de que s'havia xerrat d'arribar a un consens, i ara resulta que
l'Ajuntament amb un informe tècnic ja ha pres una decisió. Al respecte el seu grup
agrairia que l'equip de govern envies un paper indicant que retiren l'informe i així
políticament poder debatre que es lo que s'hauria de fer. Continua explicant que no
es l'anul·lació de l'informe, si no que se pugi enviar una decisió política.
El Sr. Garcia es dirigeix al Sr. Batle demanant-li si ha pres nota.
4. Comenta que varen presentar una moció del gasoducte, a on creu recordar que el
darrer punt deia que si no s'admetia el raonament per unanimitat del consistori i
que si no s'aplicava una determinada llei amb els seus articles, l'Ajuntament
intervendria judicialment. Al respecte els agradaria que els expliques com està
aquest tema, si han admès la moció i si s'ha donat compliment a lo que se va
considerar correcte per tot l'Ajuntament, ja que el vot va ser per unanimitat de tots
els membres del ple.
El Sr. Jerez comenta que hi ha un recurs signat amb data 3 de desembre, i en el
dia d'avui no han rebut contesta
5. Per finalitzar volen saber si en el dia d'avui el Sr. Batle els pots confirmar si l'alberg
que s'ha de construir amb SFM serà una realitat.
El Sr. Batle respon que s'ha de rehabilitar l'edifici.
El Sr. Garcia li comenta que fa quinze dies el tenia molt clar la realització d'un
alberg, que ara en el dia d'avui no el tenen tan clar.
El Sr. Batle respon que primer s'ha de rehabilitar l'edifici.
El Sr. Garcia comenta que amb ànims de consens no vol insistir amb aquest tema.
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C. GRUP MÉS PER INCA
El Sr. Rodríguez formula els següents:
En primer lloc el Sr. Rodríguez vol recordar que tenen una serie de temes pendents com
puguin ser les ajudes que reben amb especies les associacions, també com varen dir el
passat dijous els hauria agradat que els hagessin fet arribar una memòria de la Policia
Local, i se varen haver de assabentar per la premsa que se presentava aquesta
memòria, al respecte demana si li podran fer arribar una còpia de la mateixa.
1. En primer lloc vol comentar que els han arribat queixes del carrer Consell, resulta
que allà s'ha convertit com un cul de sac, ja que estan esbocant els restes d'obres
de les instal·lacions de les fanals i també queixen de la manca de llum..., i era per
saber l'opinió del grup de govern al respecte.
El Sr. Jerez respon que l'empresa va demanar una zona a on tenir tot el material i
va ser aquesta la zona que se va donar permís i de va destinar, i amb el tema de
les fanals hi havia un tram que no estava recepcionat i l'altre dia se va parlar amb
els tècnics per tal de poder executar l'aval per posar en funcionament les noves
fanals.
El Sr. Rodríguez demana si fan comptes realitzar-ho aviat.
El Sr. Jerez li respon d'aquí a qualque dilluns.
El Sr. Rodríguez comenta que ells s'avancen.
Interromp el Sr. Jerez demanant-li al Sr. Rodríguez si les fanals de Son Amonda
estan quedant bé.
El Sr. Rodríguez comenta que hi ha queixes dels veïnats, li comenta que si mira el
facebook podrà observa com intermitentment el llum s'apaga.
El Sr. Jerez li respon que ell es molt semblant al Sr. Garcia no utilitza facebook.
2. Com a segon tema que vol parlar, es el CEIP Miquel Duran i Saurina, el Sr. Jerez
va dir que en certa ocasió, si no va equivocat, “que si l'Ajuntament havia de
prendre accions en contra de l'empresa constructora, les prendrien”, Comenta que
no sap si el Sr. Jerez ha arribat a la conclusió de que les han de prendre, però lo
que el Sr. Rodríguez veu que fa dos dies sortir a premsa de que hi ha unes
deficiències que s'han d'arreglar, i que el govern fa comptes en arreglar-les en un
parell de mesos; segurament abans de les eleccions, però si el paga IBISEC,el
paga l'Ajuntament o el govern, tornam a pagar en doblers públics. Per aquest
motius demanen si el grup de govern té percepció de quina es la culpabilitat de
l'empresa constructora en aquest tema, i perquè o per quin motiu encara no s'han
pres accions legals contra l'empresa constructora per reclamar-li totes les
deficiències que han sorgit fins ara i que encara hi ha, si es que creuen que s'ha de
fer o si ho ha de fer IBISEC, aquest punt és lo que el seu grup vol saber i el volen
tenir clar, ja que consideren que no poden passar un altre hivern d'aquesta manera.
El Sr. Jerez respon que ells en el seu moment i davant aquesta problemàtica se va
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demanar un informe exhaustiu en els tècnics de la situació del centre, el qual se va
transmetre a la Conselleria, ja que consideren que l'organisme que ha d'anar
contra de l'empresa és ella.
Interromp el Sr. Batle dient que se va intentar agafar la fiança, i l'empresa ja va
recórrer, el jutge va posar mesures cautelars, i no ha deixat ni a l'IBISEC, ni a la
conselleria agafar la fiança, i en aquest moments estan en un procediment judicial
El Sr. Rodríguez demana si li poden passar còpia de tota aquesta informació.
El Sr. Batle respon que tot això el saben per converses mantingudes amb el gerent
de l'IBISEC i per la Consellera.
El Sr. Rodríguez demana si li poden demanar per escrit.
El Sr. Batle respon que si, que no hi ha cap inconvenient.
El Sr. Rodríguez comenta que d'aquesta manera se podrà tenir una constància per
escrit del que diuen, ja que hi ha una serie de pares molt preocupats i creu que
també la societat en general, perquè se faci qualque cosa.
El Sr. Batle comenta que el seu grup també està preocupat, de fet el passat dimarts
varen tenir a la Consellera i el gerent de l'IBISEC perquè tornassin a revisar aquest
tema, però evidentment no se va amb l'acceleració que ells voldrien perquè tal i
com el Sr. Rodríguez sap hi ha un litigi o plet amb l'empresa, i feien comptes poder
recuperar les fiances per poder portar totes aquestes obres, així i tot l'IBISEC ha
fet tota una serie de mesures correctores, els quals eren defectes de disseny i no
de defectes d'obra i han arreglat els aires condicionats, en definitiva l'IBISEC ha
intentat dins les competències arreglar tot el que han pogut. Ara bé, amb el tema de
les humitats i goteres és lo que està amb litigi, les quals són les deficiències de
l'empresa constructora.
Continua dient que l'IBISEC ha fet la feina, comenta que li han contat, ja que no té
res per escrit perquè quan parla amb la consellera o amb gerent de l'IBISEC li
diuen la veritat, a més aquest comentari el varen dir davant del director del centre i
de la presidenta de l'AMPA que el jutge no va deixar en el seu moment alçar les
fiances. Però farà una carta per escrit perquè li facilitin aquesta informació per
escrit.
El Sr. Rodríguez demana si com Ajuntament se pot arribar a veure l'expedient
d'obres.
El Sr. Batle respon que no ho sap, però que el poden demanar.
El Sr. Rodríguez respon que els hi agrairia.
El Sr. Batle contesta que en la mateixa carta li demanarà.
El Sr. Rodríguez li dona les gràcies.
El Sr. Rodríguez per finalitzar demana al Sr. Batle si li permet una cosa que no havia
anunciat, però que abans havia parlat amb la Sra. Tarragó, que seria un prec donat que
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demà es el dia internacional de les malalties rares i voldria llegir un text que li han passat.
A més, de manifestar el suport d'aquesta corporació a les famílies que pateixen les seves
conseqüències. El text es el següent: Les malalties rares es caracteritzen per ser sofertes
per un nombre de persones molt limitat. Aquesta és la causa per la qual aquest tipus de
malalties no s'investiguen. Obtenir un diagnòstic encertat suposa també una peregrinació
de moltes proves per diversos especialistes del sistema sanitari, ja que els metges moltes
vegades les desconeixen. De vegades, aquestes malalties solen aparèixer durant la
infància, generalment abans dels dos anys, i la conseqüència d'això és que la major part
dels malalts són nins. Per aquesta raó, molts pares han d'enfrontar-se cada dia a la
malaltia dels seus fills i lluitar perquè aquests puguin portar una vida normal.
Continua dient que un altre problema de les malalties rares és la dificultat de trobar un
tractament adequat i fàrmacs eficaços. Per això, es va encunyar el terme de medicament
orfe, com aquell destinat a la prevenció, diagnòstic o tractament de malalties rares o de
malalties greus més comunies, però que difícilment seria comercialitzat per falta de
perspectives de venda una vegada al mercat. Per tot això i davant del dia internacional de
les malalties rares aquesta corporació manifesta el suport a totes les famílies que se
veuen afectades.
El Sr. Batle també vol comentar dues coses, la primera és donar recolzament i suport de
part de la corporació a n'Alvaro Díaz Rosselló (el nin de la “Fuerza de Alvaro”) que en el
dia d'avui l'operen del cor, perquè tot li vagi bé, i com a segona és donar el condol de part
de la corporació al Sr. Ramis que s'ha tengut que absentar de la sala per la mort de la
seva sogra.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les tretze hores
i quaranta minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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