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Montes.

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 10 hores
del  dia  27  de  febrer  de  2015,  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  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.

No hi assisteix:  el  regidor Sr. Felip
Jerez Montes.

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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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.

El  Sr.  Batle abans de començar la sessió vol  excusar la presència del  Sr.  Jerez per
motius de malaltia.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ DE DATA 24 I 27 D'ABRIL DE 2015

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

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de les actes de les sessions de data 24 i 27
d'abril de 2015, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA DEL NÚM. 620 AL 648  

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 620 al 648.

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

3.  PROPOSTA DE  LA BATLIA PER  A LA RESOLUCIÓ  DE  LES  AL·LEGACIONS
PRESENTADES  I  PER  A  L'APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDIT NÚM. 3/2015

Els reunits consideren la següent Proposta de la Batlia per a la resolució de les al·legacions
presentades i per a l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 3/2015 de data 27
d'abril de 2015, i que transcrita textualment diu:

“PRIMER.  En  data  27  de  març  de  2015  el  Ple  ordinari  de  la  corporació  va  aprovar
inicialment la modificació de crèdit núm. 3/2015 per crèdit extraordinari.

SEGON. Atès l’establert en el títol VI, capítol I, secció 2ª de l'RDL 2/2004, de 5 de març,
Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, les
modificacions de crèdit per crèdit extraordinari se sotmetran a l’aprovació del Ple de la
corporació  i  se’ls  aplicaran  les  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat
establertes als articles 169, 170 i 171 de l'RDL 2/2004. La modificació de crèdit núm.
3/2015 va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de data 9 d’abril
de 2015, núm. 50, perquè les persones interessades, en el termini de quinze dies que
marca la llei, poguessin presentar les al·legacions que consideressin adients.

TERCER.- En data 24 d’abril de 2015 (registre d’entrada núm. 5.115) el Grup Municipal
Socialista PSIB-PSOE, va presentar al·legacions a la modificació de crèdit núm. 3/2015,
fonamentada en les següents consideracions;

a)  El  grup municipal  del  PSIB-PSOE manifesta  que a  la  proposta  presentada no es
contempla la incorporació de romanents de tresoreria afectats de l’any 2014, i únicament
es contempla la incorporació de romanent de tresoreria per a despeses generals.

b) El grup municipal del PSIB-PSOE exposa també que en el transcurs de la sessió el
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grup  municipal  del  Partit  Popular  va  esmenar  la  proposta  presentada  inicialment,
considera  que  això  suposa  una  modificació  substancial  de  la  modificació  de  crèdits
presentada i que és preceptiva per a la tramitació d’una modificació de crèdit l'elaboració
d’una  proposta  amb  memòria  justificativa,  l’existència  d’un  informe  preceptiu
d’Intervenció, el dictamen de la Comissió Informativa i la posterior aprovació provisional
del Ple de la corporació.

c)  En  la  seva  al·legació  el  grup  municipal  socialista  fa  referència  a  un  informe
d’intervenció de data 23 de març de 2015, en el qual s’indica que la modificació incorpora
una despesa de 1.898.711,28 euros, quantitat que pot fer caure en un dèficit no financer
de 3.285.767,56 euros, per no haver-se declarat no disponible el crèdit pressupostari per
no incórrer en inestabilitat pressupostària.

d) El grup municipal del PSIB-PSOE considera que a la modificació de crèdit núm. 3/2015
les inversions que s’han inclòs no estan contemplades en el grup de programes recollit a
la disposició addicional sisena al Text refús de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
per tant, suposen una vulneració de la regla de despesa, que pot implicar haver d’aprovar
un nou pla d’ajust i la presa de mesures com incrementar la pressió fiscal.

Per  altra  part,  l’al·legació  fa  referència  que  els  projectes  de  les  inversions  no  estan
redactats,  ni  han pogut  ésser  analitzats  pels  tècnics  de la  corporació,  i  que no s’ha
justificat la sostenibilitat de cada inversió amb una memòria econòmica específica amb la
projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que se'n puguin derivar durant la seva
vida útil, i que la documentació adjunta a la modificació no consta informe de validació
que  les  inversions  que  es  realitzin  permetin  complir  amb  els  objectius  d’estabilitat
pressupostària i de deute públic per part de la corporació.

Així  mateix  el  grup  municipal  socialista  manifesta  que  no  s’indica  quines  són  les
concretes despeses previstes que es finançaran a través del RT disponible,  i  que de
conformitat amb la Llei d’estabilitat pressupostària una part del 'superàvit' va a cancel·lar
deute;  una  segona part,  al  pagament  de  factures  pendents  a  31/12/2014;  i  l’altra,  a
'inversions sostenibles', i no consten a la documentació aportada a l’expedient aquestes
magnituds.

El grup municipal socialista considera que la modificació de crèdit núm. 3/2015 és nul·la
de ple dret i sol·licita que s’acordi la suspensió de la modificació de crèdit núm. 3/2015,
per crèdit extraordinari, i es procedeixi a redactar una nova modificació de crèdit núm.
2/2015 per crèdit extraordinari ajustada a la legalitat vigent.

QUART. Vist l’informe que la Intervenció Municipal ha emès en relació amb l’al·legació
presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE, i que s’annexa a aquesta proposta:

Rafel Torres Gómez, batle president de l’Ajuntament d’Inca, eleva a la consideració del
Ple, la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.  Desestimar  l'al·legació  presentada  pel  grup  municipal  del  PSIB-PSOE,  de
conformitat amb l’informe emès per la Intervenció Municipal.

SEGON.  Aprovar  definitivament  la  modificació  de  crèdit  per  crèdit  extraordinari  núm.
3/2015 en el Pressupost general referit a l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2015 en la
següent forma:
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1. Crèdit extraordinari

Altes en el pressupost de despeses:

PARTIDA DESCRIPCIÓ
CRÈD.
INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈD.
DEFINITIU

155.61118 Vies públiques. Asfaltatge de carrers. 0 242.000,00 242.000,00

155.61141
Vies públiques. Accés a vial de serveis rotonda Sineu
polígon Inca 0 620.000,00 620.000,00

171.61128 Parc i jardins. Aparcament i jardins So na Monda 0 180.000,00 180.000,00

171.61143 Parcs i jardins. Reforma pista d'skate park a Inca 0 46.585,00 46.585,00

171.61144
Parcs i jardins. Reforma pista poliesportiva habitatges
Cela. 0 18.000,00 18.000,00

933.61106 Gestió del patrimoni. Pista de bàsquet Sa Creu 0 80.502,43 80.502,43

933.63210
Gestió del patrimoni. Acondicionament terrenys depòsit
vehicles Policia Local 0 96.623,85 96.623,85

1.283.711,28 1.283.711,28

Finançament del crèdit extraordinari:

ALTES EN EL PRESSUPOST D’INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT

MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

87000 Romanent  de  tresoreria  per

despeses generals

7.628.332,19

1.283.711,28

8.912.043,47

TOTAL 1.283.711,28

TERCER. Que el present expedient sigui exposat al públic en la forma determinada per
les disposicions legals vigents.

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

Durant la intervenció del Sr. García, la Sra. Sabater s'absenta de la sala plenària.

Finalitzades les intervencions,  se sotmet  a  votació  la  Proposta i  n’esdevé el  següent
resultat: deu (10) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, cinc (5) vots en contra
del  grup  municipal  del  PSIB-PSOE  i  quatre  (4)  vots  d'abstenció  del  grup  municipal
d’Independents d'Inca i el grup municipal de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a la resolució
de les al·legacions presentades i per a l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm.
3/2015.

4.  PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
9/2015 

Els reunits consideren la següent Proposta de la Batlia per aprovar la modificació de
crèdit núm. 9/2015, de data 29 d'abril de 2015, i que transcrita textualment diu:

“Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta corporació municipal, la incoació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2015 de modificació de crèdits per transferència
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de crèdit en el Pressupost general de l'exercici de 2015.

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

ACORDS

Primer.  Aprovar provisionalment  l’expedient de modificació de crèdit  núm. 9/2015 en el
vigent pressupost per transferència de crèdit.

C. Transferència de crèdit

Altes en el pressupost de despeses:

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈD. INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ CRÈD. DEFINITIU

241.16000 Foment de l’ocupació. Seguretat Social 80.469,67 100.000,00                   180.469,67           

TOTAL MODIFICACIÓ 100.000,00

Finançament de la transferència de crèdit:

Baixes en el pressupost de despeses:

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT

MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

161.63303 Proveïment  domiciliari  d’aigua

potable. Inversió xarxa d’aigües 

400.000,00 100.000,00  300.000,00

TOTAL 100.000,00

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.”

Durant la primera intervenció del Sr. Aguilar, el Sr. Batle s'absenta de la sessió i passa a
presidir-la la Sra. Tarragó.

Durant la primera intervenció del Sr. Aguilar, la Sra. Sabater s'incorpora a la sala plenària.

Durant la intervenció del Sr. García, el Sr. Batle s'incorpora a la sessió, la qual passa a
presidir.

Finalitzades les intervencions,  se sotmet  a  votació  la  Proposta i  n’esdevé el  següent
resultat: setze (16) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal
del PSIB-PSOE i quatre (4) vots d'abstenció del grup municipal d’Independents d'Inca i el
grup municipal de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar la
modificació de crèdit núm. 9/2015.
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5.  PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
10/2015

Els reunits consideren la següent Proposta de la Batlia per aprovar la modificació de crèdit
núm. 10/2015, de data 29 d'abril de 2015, i que transcrita textualment diu:

“Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta corporació municipal, la incoació de
l’expedient  de  modificació  de  crèdit  núm.  10/2015  de  modificació  de  crèdit  per  crèdit
extraordinari en el Pressupost general de l'exercici de 2015.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent:

ACORDS

Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2015 en el
vigent pressupost per crèdit extraordinari.

D. Crèdit extraordinari

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÊD. INICIAL
IMPORT 
MODIFICACIÓ

CRÈD. 
DEFINITIU

161.63901
Sanejament,  abastament  i  distribució  d’aigua.Inversió
de reposició d’aigúes 0 100.000,00 100.000,00

171.61187
Parcs  i  Jardins.  Millores  accesos  en el  serral  de  les
Monges. 0                          17.987,09           17.987,09          

491.62704
Societat de la informació. Inversions vàries en projectes
informàtics. 0 51.641,83 51.641,83

933.63208
Gestió  del  patrimoni.  Inversions  en  instal·lacions
esportives 0 85.990,97 85.990,97

255.619,89

Finançament del crèdit extraordinari:

Altes en el pressupost d'ingressos:

PARTIDA DENOMINACIÓ ROMANENT

INCORPORAT

IMPORT

MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

87000 Romanent  de  tresoreria  per

despeses generals

8.912.043,47 255.619,89 9.167.663,36

TOTAL 255.619,89

Segon.  Exposar  al  públic  la  seva  aprovació  inicial  en  el  tauler  d’anuncis  d’aquesta
corporació, previ anunci 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.”

A l'inici  del punt, el  Sr.  Batle s'absenta de la sala i  passa a presidir la sessió la Sra.
Tarragó.

Durant  la primera intervenció del  Sr.  Rodríguez, el  Sr.  Batle s'incorposa a la sessió i
passa a presidir-la.

Finalitzades les intervencions,  se sotmet  a  votació  la  Proposta i  n’esdevé el  següent
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resultat: deu (10) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, sis (6) vots en contra
del  grup  municipal  del  PSIB-PSOE  i  quatre  (4)  vots  d'abstenció  del  grup  municipal
d’Independents d'Inca i el grup municipal de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar la
modificació de crèdit núm. 10/2015.

6. MOCIONS URGENTS 

A.  PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  DUR  A  TERME  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA
PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'INCA

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n'esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per dur a terme la modificació de la plantilla
de la  Policia  Local  de l'Ajuntament  d'Inca,  de  data  30  d'abril  de  2015,  que  transcrita
textualment diu:

“Antecedents de fet

I. En data 15 de desembre de 2014 s’emet informe per part del Sr. Josep Cañete Valle,
subinspector i cap en funcions de la Policia Local, en el qual posa de relleu la manca de
responsables per comandar les distintes unitats, especialment pel que fa als grups I i II,
atesa l’actual organització de la plantilla de la Policia Local, el nombre de funcionaris que
ostenten la categoria d’oficial i els destins que ocupen. 

II. En data 19 de gener de 2015 es varen aprovar definitivament els pressuposts de la
corporació per a l’any 2015 i les plantilles de personal de l’Ajuntament d’Inca i els seus
organismes autònoms. Dins la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Inca, el
cos de la Policia Local està estructurat de la següent manera:
 
- Una plaça de major.
- Una plaça d’inspector.
- Dues places de subinspector.
- Sis places d’oficial.
- Quaranta-tres places d’agents.

Consideracions jurídiques

I. Vist que l’article 21.U.1 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressuposts generals
de l’Estat per a l’any 2015 disposa que durant l’any 2015 no es procedirà a la incorporació
de nou personal. No obstant això, l’apartat 2 estableix que: 'Respectant, en tot cas, les
disponibilitats  pressupostàries  del  capítol  I  dels  corresponents  pressupostos  de
despeses,  la  limitació  continguda  a  l'apartat  anterior  no  serà  aplicable  als  següents
sectors i administracions en els quals la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 50
per cent:

(…) 

C) A les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, a aquelles comunitats autònomes que
comptin  amb  cossos  de  Policia  Autònoma  propis  al  seu  territori,  i  en  l'àmbit  de
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l'Administració Local a les corresponents al personal de la Policia Local, en relació amb la
cobertura de les corresponents places.

En  el  supòsit  de  les  places  corresponents  al  personal  de  la  policia  local,  es  podrà
aconseguir  el  cent  per  cent  de  la  taxa  de  reposició  d'efectius  sempre  que  es  tracti
d'entitats locals que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de
les hisendes locals o, si escau, les lleis de pressupostos generals de l'Estat, en matèria
d'autorització  d'operacions  d'endeutament.  A  més  hauran  de  complir  el  principi
d'estabilitat  al  que es  refereix  l'article  11.4  de la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tant en la liquidació del pressupost de
l'exercici immediat anterior com al pressupost vigent. En relació amb aquest últim, l'Entitat
haurà d'adoptar un acord del Ple o òrgan competent en el qual se sol·liciti la reposició de
les places vacants i en el qual es posi de manifest que aplicant aquesta mesura no es
posa en risc el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. L'indicat en el present
paràgraf  haurà  de  ser  acreditat  per  la  corresponent  entitat  local  davant  el  Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a l'aprovació de la convocatòria de
places.

(...)

3. Per calcular la taxa de reposició d'efectius, el percentatge màxim al fet que es refereix
l'apartat anterior s'aplicarà sobre la diferència resultant entre el nombre d'empleats fixos
que, durant l'exercici pressupostari de 2014, van deixar de prestar serveis en cadascun
dels  sectors,  àmbits,  cossos  o  categories,  previstos  a  l'apartat  anterior  i  el  nombre
d'empleats fixos que s'hi haguessin incorporat en el referit exercici, per qualsevol causa,
excepte els procedents d'ofertes d'ocupació pública, o reingressats des de situacions que
no  comportin  la  reserva  de  llocs  de  treball.  A aquests  efectes,  es  computaran  els
cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, defunció, renúncia, declaració
en  situació  d'excedència  sense  reserva  de  lloc  de  treball,  pèrdua  de  la  condició  de
funcionari  de carrera o l'extinció  del  contracte de treball  o en qualsevol  altra situació
administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions
amb càrrec a l'Administració en la qual se cessa.

No computaran dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius,
aquelles  places  que  es  convoquin  per  a  la  seva  provisió  mitjançant  processos  de
promoció interna.'

II. Vist que l’art. 126 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s’aprova
el Text refús de les disposicions legals vigents en matèria de regim local estableix:

'1.  Les  plantilles,  que  hauran  de  comprendre  tots  els  llocs  de  treball  degudament
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en
ocasió de l'aprovació del Pressupost i  hauran de respondre als principis enunciats en
l'article 90.1 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril.  A elles s'uniran els antecedents,  estudis i
documents acreditatius que s'ajusten als esmentats principis.

2. Les plantilles podran ser ampliades en els següents supòsits:

a) Quan l'increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció d'altres unitats
o capítols de despeses corrents no ampliables.

b)  Sempre  que  l'increment  de  les  dotacions  sigui  conseqüència  de  l'establiment  o
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ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin imposats per disposicions legals.

L'establert  en  aquest  apartat  serà  sense  perjudici  de  les  limitacions  específiques
contingudes en lleis especials o conjunturals.

3.  La  modificació  de  les  plantilles  durant  la  vigència  del  Pressupost  requerirà  el
compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell.

4. Les relacions dels llocs de treball,  que tindran en tot cas el contingut previst en la
legislació bàsica sobre funció pública, es confeccionaran conformement a les normes
previstes en l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.'

I que l’article 127 del mateix RDL estableix que: 'Una vegada aprovada la plantilla i la
relació de llocs de treball es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i, en el seu cas, a la
de la Comunitat Autònoma respectiva, dins del termini de trenta dies, sense perjudici de
la seva publicació íntegra en el Butlletí  Oficial de la Província, junt amb el resum del
pressupost.'

III. Vist que l’art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local
estableix:

'1.  Correspon a cada corporació local  aprovar anualment,  a través del  pressupost,  la
plantilla,  que  haurà  de  comprendre  tots  els  llocs  de  treball  reservats  a  funcionaris,
personal laboral i eventual.

Les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat,  economia i eficiència i
establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de
personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general.

2. Les corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents en la
seva organització, en els termes previstos en la legislació bàsica sobre funció pública.

Correspon  a  l'Estat  establir  les  normes  conformement  a  les  quals  hagin  de
confeccionar-se les relacions de llocs de treball, la descripció de llocs de treball tipus i les
condicions requerides per a la seva creació, així com les normes bàsiques de la carrera
administrativa, especialment pel que fa a la promoció dels funcionaris a nivells i grups
superiors.

3. Les corporacions locals constituiran registres de personal, coordinats amb els de les
altres administracions públiques, segons les normes aprovades pel Govern. Les dades
inscrites en tal Registre determinaran les nòmines, a l'efecte de la deguda justificació de
totes les retribucions.'

IV. Vist l’informe emès en data 30 d’abril  de 2015 per part de la tècnica de Recursos
Humans, en el qual fixa que el cost econòmic de la diferència entre una plaça d’agent de
la Policia Local i  una plaça d’oficial  de la Policia Local es de 160.67 euros/mensuals
(1.377,20 euros bruts anuals), quantitat que es veurà reduïda, ja que la seva cobertura es
retardarà a causa del compliment dels tràmits establerts.
 
V. Vist l’informe emès en data 30 d’abril de 2015 per la interventora municipal en el qual
informa favorablement del compliment d’allò establert a la lletra C de l’article 21.U.1 de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2015 i de
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l’existència de consignació pressupostària i suficient en el capítol I del vigent Pressupost
general municipal del present any, per poder assumir el cost de la creació d’aquestes
noves places d’oficial de Policia Local.

Conclusió

Per tot l’exposat, i vist que l’estructura actual del quadre de comandaments intermedis de
l’escala bàsica es mostra escassa,  i  sovint  s’ha de recórrer  a  suplir-los amb policies
efectuant tasques de major responsabilitat, amb la conseqüent compensació econòmica,
i que aquesta situació dificulta la unificació de criteris i la transmissió d’ordres, i mina la
iniciativa  i  l’interès  per  manca  de  motivació  professional  d’aquells  funcionaris  més
capacitats al mateix temps, dificulta l’assignació de responsabilitats al front d’especialitats
tan  necessàries  com  les  sonometries,  alcoholèmies,  armament,  vestuari,  etc.,  o  tan
desitjables com els programes Policia Tutor o SPAT, es considera necessari per a una
millor organització i funcionament del cos de la Policia Local la modificació de la plantilla
de personal funcionari en el sentit de suprimir tres places d’agent de la Policia Local i
crear tres places d’oficial de la Policial Local.

Per altra part, des d’un punt de vista jurídic hem d’atendre als requisits que estableix l’art.
21  de  la  Llei  36/2014,  ja  que  encara  que  en  un  primer  moment  la  Llei  limita  la
incorporació  de  nou  personal  tot  seguit  fa  una  sèrie  d’excepcions  sempre  que  es
compleixin  uns  determinats  requisits,  de  manera  que  sempre  que  es  respectin  les
disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses
aquesta limitació d’incorporar nou personal no serà aplicable al sector de la Policia Local,
on la taxa de reposició podrà ser d’un 100 % si es tracta d’entitats locals que compleixin o
no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes locals o, si escau, les
lleis  de  pressupostos  generals  de  l'Estat,  en  matèria  d'autorització  d'operacions
d'endeutament. 

Vist l’informe emès per la interventora en data 30 d’abril  de 2015, el qual s’adjunta a
aquesta proposta, l’Ajuntament d’Inca compleix amb el requisit referent a la disponibilitat
pressupostària  del  capítol  I  i  amb  allò  referent  als  límits  en  matèria  d’autorització
d’operacions d’endeutament. 

Per altra banda, pel que fa a la taxa de reposició que assenyala la lletra C de l’art. 21.U.2
de la Llei 36/2014, la qual s’ha de calcular segons allò establert a l’apartat 3 de l’art. 21.U,
resulta que dins l’any 2014 no es va produir cap cessament dins la plantilla de la Policia
Local i per tant no es pot dur a terme aquesta reposició d’efectius. No obstant això, cal
que posar de relleu, en primer lloc, que amb la creació d’aquestes tres noves places en
cap moment es produeix un augment de la plantilla de funcionaris dins el cos de la Policia
Local,  ja  que simultàniament  a  la  creació  de  les  tres  noves  places  d’oficial  es  fa  la
supressió de tres places d’agent  de la Policia Local  i  per tant podríem entendre que
realment es tracta d’una reconversió, i en segon lloc, també s’ha de tenir en compte que
el que és pretén no és dur a terme una incorporació de nou personal, sinó que aquestes
noves  places,  una  vegada  creades,  siguin  cobertes  amb  funcionaris  de  la  mateixa
plantilla del cos de la Policia Local, tal com consta a l’informe del cap de la Policia Local
en funcions, és a dir, no es cobriran mitjançant incorporació de nou personal; de manera
que l’Ajuntament d’Inca no estarà incomplint la limitació establerta per la Llei 36/2014 en
aquest sentit amb la creació de les tres places esmentades.

Des  del  punt  de  vista  econòmic,  encara  que  la  creació  d’aquestes  places  impliqui
realment  un  increment  econòmic,  s’ha  de  tenir  en  compte  que,  per  altra  banda,  es
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produeix la supressió de les tres places d’agent, per la qual cosa l’increment es limitaria a
la diferència entre la retribució entre un oficial i un agent de la Policia Local, que una
vegada vist  l’informe emès per la tècnica de recursos humans seria de 160.67 euros
mensuals (1.928,08 euros anuals), una quantia inferior a la que es ve pagant en concepte
de  compensació  econòmica  per  realització  de  tasques  de  major  responsabilitat
realitzades per policies de base davant la necessitat de suplir la figura del responsable de
la unitat, mancança que es resoldrà amb la creació d’aquestes tres places d’oficial de
Policia Local.

En conclusió, i vist que es compleixen els requisits legals i pressupostaris exigits per la
legislació aplicable, s’informa favorablement la creació d’aquestes tres places d’oficial de
Policia Local, sempre que, una vegada creades, només siguin cobertes amb efectius de
la mateixa Policia Local d’Inca i no suposin la incorporació de nou personal, i en aquest
sentit, la tècnica que subscriu sotmet a la consideració del Ple Municipal per a la seva
aprovació la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari d’aquest
ajuntament, amb el següent sentit:

-  Supressió de tres places de personal  funcionari  d’administració  especial,  subescala
serveis especials, Policia Local, agent, torns.
 
-  Creació  de  tres  places  de  personal  funcionari  d’administració  especial,  subescala
serveis especials, Policia Local, oficial, diürn i torns.

SEGON.  Aquestes places d’oficial  de Policia Local  es cobriran amb funcionaris de la
plantilla  de la  Policia  Local  d’Inca,  en compliment  de la  normativa abans esmentada
referent a la limitació d’incorporació de nou personal.

TERCER. Aprovar la modificació de la relació i valoració de llocs de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament d’Inca amb el següent sentit:

A. Supressió de la relació de llocs de treball tres places d’agent de la Policia Local d’Inca,
d’Administració Especial amb la següent configuració:

DENOMINACIÓ DEL LLOC: AGENT DE LA POLICIA LOCAL D’INCA. DIÜRN.
TORNS. 
DESCRIPCIÓ IDENTIFICATIVA:  realitza  les  funcions  especificades  a  la  Llei  de
forces i cossos de seguretat, i en les lleis de Policia Local de les Illes Balears, en
els  àmbits  de  Policia  Administrativa  (Seguretat  ciutadana,  trànsit,  normativa
municipal),  policia  judicial  i  policia  assistencial,  tenint  cura  de la  utilització  dels
vehicles i resta de material que li sigui assignat, sota la supervisió i d’acord amb les
instruccions proporcionades pels superiors jeràrquics.
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS: 25
REQUISITS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLOC:

FUNCIONARIS:
GRUP:                        C 
ESCALA:                    Administració Especial
SUBESCALA:            Serveis Especials
CLASSE:                    Policia Local
LABORALS:               NO
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FORMACIÓ ESPECÍFICA:
Estar  en  possessió  dels  carnets  A,  B,  amb  l’autorització  per  conduir  vehicles
prioritaris (B. T. P.) o equivalent.
Estar en possessió del certificat de l’escola de la CAIB del curs bàsic de policia
local.

REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC:
Disponibilitat per a l’exercici de les funcions del lloc fora de la jornada habitual de
treball.
Jornada laboral efectuada a torns de matí i tarda.
FORMA DE PROVISIÓ: concurs oposició, concurs. Llei coordinació 6/05

VPLLT: 387 ESPECÍFIC: 6.700,42

GRUP:          C
SUBGRUP:   C1
NIVELL:        16

CATALÀ: B2

OBSERVACIONS:

B. Incloure en la relació de llocs de treball tres places d’oficial de la Policia Local d’Inca.
Diürn i torns, d’Administració Especial, amb la següent configuració:

DENOMINACIÓ  DEL  LLOC:  OFICIAL  DE  LA  POLICIA  LOCAL  D’INCA.
DIÜRN I TORNS. 
DESCRIPCIÓ  IDENTIFICATIVA:  d’acord  amb  la  seva  escala  professional,
realitza les funcions especificades a la Llei de forces i cossos de seguretat, i en
les  lleis  de  Policia  Local  de  les  Illes  Balears,  en  els  àmbits  de  policia
administrativa  (seguretat  ciutadana,  trànsit,  normativa  municipal),  policia
judicial, policia assistencial, tenint cura en la utilització dels vehicles i resta de
material que li sigui assignat, i dirigeix el personal que tingui assignat, sota la
supervisió i d’acord amb les instruccions proporcionades pels seus superiors
jeràrquics.
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS: 4
REQUISITS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLOC:

FUNCIONARIS:
GRUP:                        C
ESCALA:                    Administració Especial
SUBESCALA:            Serveis Especials
CLASSE:                    Policia Local
LABORALS:               NO

FORMACIÓ ESPECÍFICA:
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Estar en possessió dels carnets A, B, amb l’autorització per conduir vehicles
prioritaris (B. T. P.) o equivalent.
Estar en possessió del certificat de l’escola de la CAIB del curs d’aptitud per a
oficial.

REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC:
Treball per torns i disponibilitat per a l’exercici de les funcions del lloc fora de la
jornada habitual de treball.
Jornada laboral efectuada a torn de matí i tarda.
FORMA  DE  PROVISIÓ:  concurs  oposició,  per  promoció
interna/concurs/oposició

VPLLT: 387 ESPECÍFIC: 8.000,44

GRUP:         C 
SUBGRUP:   C1
NIVELL:      18

CATALÀ: B2

OBSERVACIONS:

QUART. Aprovar la modificació de l’annex econòmic de personal, que tindrà la següent
configuració:

-  Supressió de tres places de personal  funcionari  d’Administració Especial,  subescala
Serveis Especials, Policia Local, agent, diürn i torns; cada una d’elles amb la següent
configuració:  grup C subgrup C1,  nivell  16,  retribucions bàsiques,  sou base 5.040,14
euros (7 mesos), complement de destí 2.449,51 euros (7 mesos), complement específic
3.350,20  euros  (7  mesos),  indemnització  residència  balear  450.45  euros  (7  mesos),
diferència  indemnització  residència  340.83 euros  (7  mesos),  amb una retribució  total
general de 13.437,76 euros (7 mesos). 

-  Creació  de  tres  places de  personal  funcionari  d’Administració  Especial,  subescala
Serveis Especials, Policia Local, oficial, diürn i torns; cada una d’elles amb la següent
configuració:  grup C subgrup C1,  nivell  18,  retribucions bàsiques,  sou base 5.040,14
euros (7 mesos), complement de destí 2.448,53 euros (7 mesos), complement específic
4.000,22  euros  (7  mesos),  indemnització  residència  balear  450,45  euros  (7  mesos),
diferència  indemnització  residència  340,83 euros  (7  mesos),  amb una retribució  total
general de 14.562,45 euros (7 mesos). 

CINQUÈ.  Que  l'anterior  modificació  de  plantilla  i  annex  econòmic  de  personal  de
l'Ajuntament  d'Inca  s'exposi  al  públic  d'acord  amb  la  normativa  vigent  a  l'efecte  de
reclamacions.

SISÈ.  En  cas  de  no  haver-hi  reclamacions,  els  acords  adoptats  restaran  elevats  a
definitius.

PROPOSTA DE LA BATLIA
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Vist l’anterior informe amb proposta de resolució, el que subscriu l’assumeix i l’eleva a la
consideració del Ple de l’Ajuntament per la seva aprovació i per a l’adopció dels acords
que es proposen.”

Durant la segona intervenció del Sr. Aguilar, la Sra. Fernández s'absenta de la sala. 

El  Sr.  Caballero sol·licita que constin en acta les paraules de la Sra. Interventora en
relació amb el seu informe, quan ha dit que no ha tengut temps material per realitzar-lo i
també quant a la proposta que han duit i es passa a votació, on diu textualment que s'ha
vist l'informe i que s'adjunta.  

El Sr. Batle respon que la segona part li pareix molt bé, però que la primera considera
que ha d'esser si  la interventora es reafirma en les seves paraules.

El Sr. Caballero demana la constància del que s'ha dit, després si la Sra. Interventora es
reafirma o no considera que és una altra qüestió... Torna a comentar que vol que constin
en acta les paraules que han escoltat.

El Sr. Batle interromp el Sr. Caballero per dir que a vegades un comentari no ha de ser ...

El Sr. Caballero interromp el Sr. Batle per comentar-li que aquest ha dit que ha vist un
informe que no s'ha fet.

La Sra. Interventora explica que no ha tengut temps per redactar-lo, però que els ha dit
de paraula que hi ha consignació pressupostària per cobrir aquestes tres places d'oficial.

Finalitzades les intervencions,  se sotmet  a  votació  la  Proposta i  n’esdevé el  següent
resultat:  deu  (10)  vots  a  favor  del grup  municipal  del  Partit  Popular,  nou  (9)  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, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per dur a terme
la modificació de la plantilla de la Policia Local de l'Ajuntament d'Inca.

B. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, INDEPENDENTS D'INCA I
MÉS PER INCA RELATIVA AL TRICENTENARI DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I
DEL DECRET DE NOVA PLANTA (1715-2015)

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 (19).

Els  reunits  consideren la  Moció dels  grups municipals  del  PSIB-PSOE, Independents
d'Inca i MÉS per Inca relativa al tricentenari de la Guerra de Successió i del Decret de
Nova Planta (1715-2015), de data 4 de maig de 2015, que transcrita textualment diu:

“L’any 2015 es compleix el tercer centenari de l’acabament de la Guerra de Successió.
Exactament va ser el dia 2 de juliol de 1715 quan la ciutat de Mallorca es va rendir a les
tropes partidàries del pretendent Borbó (Felip V de Castella i IV d’Aragó) al tron de la
monarquia hispànica. Eivissa ho va fer dos dies més tard. Menorca restava sota sobirania
anglesa des de 1712. El Regne de Mallorca, i els altres regnes de la Corona d’Aragó, que
s’havien decantat majoritàriament a favor del pretendent de la Casa d’Àustria, l’arxiduc
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Carles, perquè s’havia compromès a respectar les lleis i  les institucions que els eren
pròpies,  en  varen quedar  profundament  afectats.  Amb la  victòria  borbònica,  i  amb la
immediata promulgació del Decret de Nova Planta (dictat el mateix 1715, publicat l’any
següent),  a la pràctica va desaparèixer el  Regne de Mallorca,  després de quasi  cinc
segles d’existència, durant els quals les Balears i les Pitiüses comptaren amb institucions
representatives, tant d’àmbit local com general, amb un nivell elevat d’autogovern i amb
capacitat  de  vehicular  la voluntat  política  de  cada  illa  i  de  tot  el  regne.  L’estructura
institucional del Regne de Mallorca, en el marc de la Corona d’Aragó, es basava en una
arrelada tradició d’implicació dels diversos estaments socials en el procés de presa de
decisions.

La Guerra de Successió i el Decret de Nova Planta són, per tant, fites cabdals de la
nostra història, fins al punt que encara condicionen el nostre present.  Amb motiu d’aquest
Tricentenari, tenim l’oportunitat i el deure de dur a terme un exercici de recuperació de la
nostra memòria col·lectiva, adquirint un coneixement documentat i crític dels fets que a
l’inici del segle XVIII varen determinar la supressió de les lleis i les institucions que havien
estat constituïdes a les Balears a partir del segle XIII.

És per tot això que aquest Ajuntament
ACORDA

1. Afirmar que els fets de la Guerra de Successió i de la promulgació del Decret de Nova
Planta  varen tenir  una gran transcendència  per  a  la  història  de  les Illes Balears.  En
conseqüència, promoure’n el seu coneixement entre la població ha de considerar-se un
deure de les institucions que hores d’ara representen la voluntat popular.
 
2. Instar el Govern de les Illes Balears i  el  Consell  de Mallorca que al llarg del 2015
commemorin els fets històrics de la Guerra de Successió i de la promulgació del Decret
de  Nova  Planta,  amb  l’organització  d’actes  de tipologia  diversa  (institucionals  i
acadèmics,  de  recerca  i  de  caràcter divulgatiu)  que  tenguin  com  a  objectiu  que  la
població de les Balears tengui l’oportunitat d’assabentar-se del que varen suposar aquells
esdeveniments  i,  a  la  vegada,  perquè  pugui  conèixer  les  conseqüències que  se’n
derivaren.
 
3. Que l’àrea de cultura d’aquest Ajuntament promogui al llarg del 2015 el coneixement
dels fets i les conseqüències de la Guerra de Successió i de la promulgació del Decret de
Nova  Planta  entre  els  ciutadans  de  la localitat  mitjançant  el  desenvolupament  d’un
programa d’activitats. Una de les iniciatives ha de ser la recerca i la divulgació de la
documentació  que  hi  pugui  haver  a  l’Arxiu  Municipal  que  faci  referència  als
esdeveniments abans esmentats.
 
4.  Que aquest Ajuntament doni  suport,  en la mesura de les seves possibilitats,  a les
iniciatives destinades a la commemoració de la Guerra de Successió i  del  Decret de
Nova Planta que les diferents entitats civils i associatives del poble decideixin promoure.”

El Sr. Caballero sol·licita que consti en acta que des de fa dos mesos han intentat dur
aquesta moció a Ple per part de tots els grups representants. Continua dient que fa dos
mesos li  varen demanar que no la  duguessin i  que la  deixassin damunt la  taula per
poder-la estudiar, i el seu grup ho va fer. També comenta que el mes d'abril es va dur de
nou a Ple i que el grup de govern torna a demanar que es deixàs damunt de la taula, i ho
varen tornar a fer. En el dia d'avui, que és el darrer Ple ordinari d'aquesta legislatura, han
considerat oportú dur-la, ja que no queden més plens i la commemoració és el dia 2 de
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juliol de 1715.

El Sr. Caballero demana que consti en acta que els grups que formen aquesta moció
sempre han tengut la intenció que fos una moció conjunta i una declaració institucional, i
que el grup majoritari en té coneixement des de fa dos mesos, ja que considera que les
coses han de quedar clares.

Finalitzades  les  intervencions,  es  passa  a  votar  la  Moció  presentada  pels  grups
municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca relativa al tricentenari de
la Guerra de Successió i del Decret de Nova Planta (1715-2015), i n'esdevé el següent
resultat: nou (9) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i
MÉS per Inca, i onze (11) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció.

7. PRECS I PREGUNTES 

A. GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE

El Sr. Ramis formula els següents:

1. Fa referència a dos escrits rebuts fa uns dies remesos per la Direcció General
d'Esports, en els quals indicaven la iniciació de dos procediments de cancel·lació
registral de clubs esportius, en concret el Club Joventut Equus i Nou Camí, Club
Bàsquet Joventut Montaura, Unió Esportiva Ciutat Inca Futbol Sala, Pastisseria
Glòria, Club Bàsquet Inca, Club Billar Inca i Club de Tennis Inca. Al respecte volen
saber  quina  valoració  fan  perquè  la  Direcció  General  d'Esports  hagi  iniciat  el
procediment de cancel·lació del registre de set entitats d'Inca.

La Sra. Coll respon que s'ha iniciat el procediment de cancel·lació perquè aquestes
entitats no existeixen o, en el cas del Club Bàsquet Inca, pel seu canvi de nom. 
Comenta que és el procediment habitual quan una entitat no existeix.

El Sr. Ramis demana com valoren aquest fet.

La Sra. Coll contesta que això es una cosa viva, que hi ha temporades amb un 
tipus  d'esports  i  d'altres  amb  uns  altres,  motiu  pel  qual  no  hi  donen  més  
importància.

El Sr. Ramis comenta que per a ells no tenen gens d'importància.

El Sr. Batle interromp el Sr. Ramis per dir-li que ha demanat la valoració i que se li 
ha donat. Ara bé, si el Sr. Ramis vol fer una altra valoració, considera que no és el 
moment, reitera que ha fet una pregunta i que se li ha respost. 

2. Fa  pocs  dies  varen  rebre  un  registre  del  sindicat  CSIF  que  manifestava  la
preocupació per l'increment de la inseguretat  a les dependències de la Policia
Local,  a  causa del  baix  nombre de policies.  Volen saber  què opina  l'equip de
govern al respecte i quines mesures ha duit a terme. 

La Sra. Horrach respon que, en relació amb aquest escrit,  són unes reformes  
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bastant considerables i que s'ha de reunir amb els tècnics per intentar estudiar-les.
Quant a la plantilla, li vol comentar un fet concret. El dia de la festa local estava 
parlant amb el capità de la Guàrdia Civil, el qual li va demanar quants de policies 
tenien en plantilla; quan va dir-li que tenia una plantilla de 53 policies, el capità la 
va  considerar  una  xifra  extraordinària.  A  més,  li  comenta  que  ells  perden  
anualment més de 1.500 places de guàrdia civil.

El Sr. Ramis li  comenta que la pregunta que han feta és què opina l'equip de  
govern en relació amb aquesta preocupació del CESIF a causa de l'increment de 
la inseguretat a les dependències de la Policia Local.

El Sr. Batle respon que serà analitzada i estudiada amb els responsables.

El Sr. Ramis indica que es refereix a les mesures de seguretat.

El Sr. Batle exposa que s'estan estudiant amb els tècnics municipals.

3. Volen saber què s'ha fet respecte a les deficiències constructives detectades a
l'edifici de la Policia Local.

El Sr. Batle respon que s'estan revisant.

4. Continuant  amb  el  mateix  tema,  volen  saber  per  què  no  s'han  reclamat  als
responsables de la construcció.

El Sr. Batle respon que, si havia cap reclamació, s'ha fet en temps i forma.

5. Explica que a la Comissió d'Hisenda es va comunicar la intenció de procedir a
reparar  diferents  deficiències  existents  a  la  piscina  coberta,  en  concret  la
col·locació a la piscina d'una làmina de PVC, que segons les dades aportades té
una durada de quinze anys.  Demana si  segons el  parer  de  l'equip  de govern
aquesta és la millor reparació possible.

El Sr. Batle explica que una reparació per quinze anys la considera correcta i que 
aquesta solució està avalada pels tècnics.

6. Demana  per  què  no  s'ha  reclamant  l'abonament  de  la  dita  reparació  als
responsables de la construcció d'aquest edifici.

El  Sr.  Batle respon que es varen reclamar en el  seu moment les deficiències  
sorgides amb temps i forma.

El Sr. Ramis li demana si ho varen fer per via judicial.

El Sr. Batle li respon que no, que per via administrativa.

7. En el  Ple del mes de maig del  2014, es va aprovar per unanimitat  una moció
presentada  pel  grup  municipal  del  PSIB-PSOE,  relativa  a  la  incorporació  del
municipi d'Inca al programa Leder, finançat amb fons europeus. Un any després,
encara que la regidora els va comunicar que anava endavant, no saben si hi ha
hagut una resposta favorable sobre la tramitació de la referida incorporació.
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La Sra. Tarragó respon que les persones encarregades de la tramitació continuen 
dient  que tenen en compte tota la zona rústica d'Inca per incloure-la dins les  
inversions, però que al dia d'avui aquest acord encara no està pres. 

8. Demana com valoren que amb l'aprovació del Reial decret 20/2015, de Turisme,
Inca hagi quedat exclòs de ser declarat municipi turístic i, per tant, de poder signar
convenis amb el  Govern i  Consell  per  poder  rebre ajudes econòmiques per  a
diferents projectes locals per a la prestació i millora de serveis turístics.

La Sra. Tarragó respon que no ha pogut mirar el reglament, però que han rebut  
una telefonada de la Direcció General de Turisme dient que ja estava publicat i  
que els animava a dur en el proper Ple les festes com el Dijous Bo i tots els  
punts que comentaren perquè Inca hi pogués quedar inclosa. Per tant, és un tema 
que  s'ha  de  llegir  i  que  quan  tengui  clar  quin  és  el  procediment  l'haurà  de  
tramitar el proper regidor de Turisme.

9. Davant el mal estat de les rotondes de la circumval·lació sud, volen demanar per
què no se'n du a terme un manteniment continuat, ja que suposa una mala imatge
per a totes les persones que vénen a la ciutat d'Inca.

El Sr. Batle respon que, segons els plans de feina, es fan un pic cada mes.

10.  Han pogut comprovar que el pàrquing de la plaça de Mallorca no ha estat obert o
molts de dissabtes no està obert, especialment els matins. Volen saber a què es
deu aquesta situació, quan en el propi aparcament figura un cartell que diu que
dissabtes al matí romandrà obert.

El Sr. Batle comenta que hi ha hagut un problema de personal, que tenen dues 
persones assignades i volen arreglar aquest problema amb la incorporació de les 
persones de l'atur.

11.  Fa un temps varen fer un comunicat en el qual comentaven el resultat d'unes
anàlisis de les fonts públiques, les quals indicaven que excedien o incomplien els
nivells de clor corresponents. Per tals motius volen saber a què es deuen aquestes
deficiències i per què no compleixen els paràmetres legals.

El  Sr.  Batle respon que el  regidor  de Serveis no hi  és i  que els facilitaran la  
resposta corresponent per escrit.

12.  Fa dos mesos arran d'una modificació puntual varen encetar les conversacions
amb la companyia GESA per aconseguir i abaratir el preu de venda de l'antic solar
que està ubicat al costat de la plaça de Mallorca. Recorda que en aquell moment
el Sr. Batle va dir que no tenia intenció de la compra d'aquests terrenys, i  pels
mitjans  de  comunicació  s'ha  manifestat  que  sí  tenien  la  intenció  i  que  havien
aconseguit una rebaixa del valor. Així doncs, volen saber si han canviat d'opinió.

El Sr. Batle comenta que en diverses ocasions els han reclamat el retorn de la  
propietat  i  han  instal·lat  diverses  entitats  que  empren  els  locals  al  Quarter  
General Luque, i ara s'està estudiant si és viable comprar els terrenys, atès que 
considera que seria interessant tant per a l'Ajuntament com per a la ciutat d'Inca, a
més de tenir la possibilitat perquè tenen disponibilitat econòmica; conclou que per 
tot plegat ha canviat de criteri.
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13.  A la mateixa publicació del diari es deia que s'havia parlat amb l'oposició per a
l'adquisició d'aquest solar. Voldrien saber quan han parlat amb el grup municipal
socialista.

El Sr. Batle comenta que no ha parlat amb el grup socialista .

14.  Per finalitzar volen comentar la qüestió de queixes de veïnats de manteniment,
volen concretar que són queixes dels veïnats del primer tram de l'avinguda del
General Luque, la zona plaça de la Llibertat, sobre les molèsties de la no-poda
dels arbres, la qual provoca que ni tan sols puguin obrir les finestres. Per aquest
motiu  volen saber  per  què l'equip de govern no han realitzat  cap iniciativa en
relació amb el problema.

La Sra. Tarragó respon que en aquest moment és una mica tard, ja que ha passat 
el període de poda, però demanaran per què no s'ha realitzat.

B. GRUP MUNICIPAL D'INDEPENDENTS D’INCA

El Sr. García formula els següents:

1. Reiteren  les  preguntes  anteriors,  i  perquè  li  quedi  clar,  tenen  l'obligació  de
contestar les preguntes, cosa que en quatre anys no han fet; no sap si hauran de
fer un esforç o hauran d'esperar quatre anys més per tenir la resposta. Continua
dient que una d'aquestes preguntes feia referència a les funcions del personal de
confiança, la qual s'ha fet per escrit i en diversos plens. Atès que la seva política
de personal és tan clara, fantàstica i acordada com el plus dels tècnics, les hores
extraordinàries  de  l'arquitecte  i  l'enfrontament  que  hi  ha  de  personal,  voldrien
saber si tendran resposta a aquestes preguntes o no.

El Sr. Batle li respon que sí que en tendran resposta.

2. Comenta que al seu grup no li va quedar clar, ja que va ser votat pels altres grups
menys el seu; demana si són les raons per a l'avançament d'aquest ple ordinari al
dia d'avui, perquè les desconeixen absolutament.

El Sr. Batle comenta que una part de l'oposició va demanar quan seria el proper 
Ple del mes de maig i, com era posterior a les eleccions, li varen demanar si es 
podia fer abans i se'ls va respondre que sí. Informa que per part de Batlia es va 
considerar no fer-ho en període electoral, i mirant les dades es va acordar amb la 
majoria del consistori celebrar el Ple dia 4 de maig.

El Sr. García comenta que amb el seu grup no es va acordar res.

El Sr. Batle assenyala que la petició no va ser per part del seu grup, que es va
negociar amb part del consistori.

3. Es  va  formular  una pregunta  en relació  amb la  poda  dels  arbres  del  polígon,
esmenta que el regidor justament està malalt.

El Sr. Batle manifesta que li pot contestar; quant als arbres del polígon, la seva 
poda s'havia de realitzar per part dels serveis municipals de jardineria, però no  
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tenien possibilitats de fer-ho i el gerent de jardineria va demanar que ho dugués a  
terme una empresa externa. Explica que en aquest període es va proposar a  
l'empresa ALDI si  ho podia fer, i la resposta va ser que la farien amb cost zero per 
a l'Ajuntament, amb els criteris que li ha donat l'encarregat de jardineria municipal.

El Sr. García demana per què només s'ha tallat la meitat dels arbres.

El Sr. Batle explica que s'ha tallat perquè es puguin veure totes les empreses que 
hi ha.

El Sr. García comenta que ho ha dit ell, però que s'ha fet així perquè es pugui  
veure ALDI, ja que només està feta la meitat.

El Sr. Batle comenta que han de fer tot el carrer, que està previst així.

El Sr. García comenta que, ja que hi són, haurien de fer nets els baixos, perquè 
estan plens de brutor de plàstic, papers...

4. Respecte als aparells de la ràdio d'Inca, demana si sap a on es troben i des de
quan.

El Sr. Batle respon que sap a on són, al Casal de Joves, i que hi són des de fa un 
parell de mesos després de deixar de funcionar la ràdio municipal.

El Sr. García demana el motiu pel qual no s'ha posat en marxa la ràdio, per poder 
informar els ciutadans d'Inca.

El Sr. Batle respon que en principi no era vàlid que el personal fos municipal i que
signar un conveni amb una empresa privada era complicat per tema jurídic, per no
dir impossible.

5. Té actualitat el tema de l'ampliació de la xarxa interior de conductes de gas. Afirma
que s'han preocupat per aquesta qüestió i que a segons quins llocs s'aprofiten les
instal·lacions de gas per ja instal·lar o almanco reservar fibra òptica i altres serveis.
Per aquest motiu demana si a Inca es farà o no ho tenen previst.

El Sr. Batle li comenta que aquesta matisació de la pregunta que li fa ara i no li  
havia avançat no la hi pot contestar, però, pel que fa a la resta de la pregunta que 
li havia anunciat, sí que se n'ha preocupat, i com ja saben, a causa del gasoducte 
de Palma-Alcúdia que passa per Inca, es té previst fer un desenvolupament del  
gas dins la ciutat, per part de la mateixa empresa que fa el gasoducte, que és una 
concessió administrativa que ve del Ministeri d'Indústria. Informa que, com que és 
un projecte nou i en temps electorals no es poden presentar, s'ha fet la feina per 
darrere amb els tècnics tenint en compte les zones amb les seves problemàtiques.

Quant a la pregunta que li ha formulat si sempre que sigui possible es farà per la 
vorera, el Sr. Batle respon que s'intentarà, però que ha de pensar que a prop del 
90 % està ocupat i que s'haurà de fer per la calçada. Ara bé, comenta que aquesta
opinió positiva de poder aprofitar el mateix moment per passar per altres serveis la
traslladarà als tècnics municipals. 

6. Quant a l'obra de l'enllumenat, exposa que se li va concedir una pròrroga de dos
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mesos, els quals estan superats. Comenta que aquesta obra estava estimada per
dos mesos i que a hores d'ara en duen sis. Per això demana quin ha estat el tècnic
municipal  o  polític  que ha vist  que una obra que havia d'estar  en  dos mesos
segurament n'estarà vuit o deu. 

El Sr. Batle respon que no li ho pot precisar amb exactitud, però que el regidor de 
Serveis  amb  el  tècnic  de  l'Àrea  d'Urbanisme,  juntament  amb  els  tècnics  
municipals, li han comunicat en diverses ocasions que, per una banda, hi havia  
hagut problemes  inicials  per  temporada  de  pluja  i,  per  una  altra,  problemes  
addicionals dels permisos de les façanes. Comenta que, de fet, hi ha algun carrer
on han fet tota la instal·lació i que encara no es poden posar els fanals per manca 
de permisos dels propietaris. A més, manifesta que dirà al regidor d'Urbanisme que
li comuniqui com està la situació.

El  Sr.  García  comenta  que  no,  que  el  regidor  d'Urbanisme  sempre  dóna  la  
informació el dilluns o “los lunes al Sol”.

El  Sr.  Batle  li  comenta  que  no  s'ha  posat  malat  per  no  haver  de  donar  la  
informació. 

El Sr. García li respon que no i que li desitja que es millori al més aviat possible.

7. Respecte al pavelló de sa Creu, esmenta que les dues setmanes passades s'hi
varen  realitzar  reparacions,  i  en  el  dia  d'avui  s'ha  comentat  que  hi  havia  un
projecte de reparacions en aquest lloc. Per tal  motiu demana si aquestes dues
reparacions van amb càrrec al pressupost esmentat, o no hi tenen res a veure. Així
mateix, felicita al Partit Popular que hagi d'efectuar la dita reparació després de
mesos d'haver-la sol·licitat.

El Sr. Batle li agraeix la felicitació i li demana si és sincera com la de la malaltia.

El Sr. García respon que és absolutament sincera.

El Sr. Batle comenta que la recull de gust.

El Sr. García comenta que tot el que es faci pel bé dels ciutadans d'Inca, es faci 
quan es faci, els pareix bé. 

El Sr. Batle comenta que ells dos pensen igual.

8. Comenta que no assisteixen a gaires d'esdeveniments, però que en aquests dies
varen  assistir  a  la  presentació  del  llibre  d'Antoni  Torrandell.  Al  respecte  vol
demanar que el consistori feliciti la persona que feia la presentació del llibre, ja que
considera que va estar més de vint minuts amb un servei de megafonia molt trist.
Ha de dir que el regidor de Tecnologies va ser el que definitivament va solucionar
el problema del micro, però és que, a més, a més, hi havia una empresa privada
que gestionava aquest tema. Per tant, pensa que aquella persona que presentava
el llibre es mereixia una aferrada pel coll, no sap si es va fer o no, però que sí se la
mereixia. Així doncs, demana que aquestes situacions s'intentin evitar.

La  Sra.  Payeras  comenta  que  el  mateix  dia  al  matí  es  va  revisar  tot  el  
funcionament  de  megafonia  d'aquell  espai,  ja  que  com  pot  pensar  els  més  
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interessats que funcioni bé un acte són els que l'organitzen.

El Sr. García comenta que no ho dubta.

La Sra. Payeras afirma que li va saber molt greu que ocorregués aquest fet amb la
megafonia i que tot d'una que es va poder arreglar es va fer.

El Sr. Batle interromp per dir que aquesta persona se'n va anar molt contenta i que
va dur a sopar la regidora de Cultura. Comenta que l'Ajuntament el convidava a 
sopar, però que finalment va pagar ell. 

El Sr. García esmenta que no va ser per compensar el temps que va estar amb 
problemes amb el micro, ja que, si ell hi hagués estat, estaria amagat al darrere 
d'una cadira.

El Sr. Batle li comenta que les percepcions del Sr. Sobrino no són les mateixes  
que les seves i que, com diu el Sr. Aguilar, aquest senyor no es va quedar amb les 
formes, sinó amb el fons, que és el més important.

C. GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA

El Sr. Caballero formula els següents:

En primer lloc, vol comentar que ell també pot convidar la Sr. Payeras en voler. 

El Sr. Batle l'interromp per dir-li que ho comenta, però que no ho fa.

El Sr. Caballero li  respon que ell  personalment no ho sap, i  que no creu que sigui el
moment de dir-ho.

1. Hi ha un arbre a l'avinguda del General Luque amb la cantonada amb avinguda del
Tren,  alguns  experts  els  han  fet  arribar  que  està  malalt  i  que  pot  caure  a  la
calçada. Aquest fet, l'han traslladat a l'Àrea d'Urbanisme i de Serveis, però per la
insistència d'aquest risc varen considerar tornar a dir-ho el dia d'avui en el Ple.
Sol·liciten que es miri si és així i que puguin prendre les mesures pertinents.

2. També vol informar que, segons les darreres analítiques realitzades de l'aigua que
arriba al centre Pau Casesnoves, hi arriba sense clor. Al respecte voldrien saber
quin control fa l'Ajuntament d'Inca i si tenien coneixement d'aquests fets.

El  Sr.  Batle  comenta  que  en principi  fan  periòdicament  un  control  del  Servei  
d'Aigua de l'Ajuntament, ja que és un tema delicat, perquè l'aigua és de consum 
humà. Exposa que en parlaran amb els serveis tècnics. 

3. Demana  si  en  aquest  ple  es  va  aprovar  la  realització  d'un  pla  municipal
d'emergència, que a més la llei diu que s'ha de tenir.

El Sr. Batle li demana si és un pla municipal d'emergència.

El Sr. Caballero respon afirmativament, que els municipis amb més de 20.000  
habitants estan obligats a tenir-lo, i que fa aproximadament dos anys es va aprovar
una moció al respecte.
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El Sr. Batle respon que en pren nota i li ho contestarà.

4. Recorda que es va aprovar elaborar un Pla Municipal de la Infància, també els
agradaria saber per què no s'ha fet.

La  Sra.  Horrach  comenta  que no s'ha  pogut  realitzar,  pel  volum de feina  de  
l'Àrea de Serveis Socials,  ni  el  Pla  Municipal  de la  Infància,  ni  el  del  Consell  
Municipal d'Acció Social, del qual li contesta per endavant. Però, afirma que la  
responsable d'aquesta àrea ho té en compte. 

5. Així mateix, exposa que es va aprovar la primera fase per a l'execució del Pla de
Bicicletes. També li agradaria saber per què no s'ha duit a terme. 

La Sra. Tarragó respon que principalment s'han prioritzat altres inversions, però  
que actualment a l'avinguda Jaume I s'està fent una actuació concreta i s'està  
deixant un espai per poder circular bicicletes.

6. Comenta  que té  molta  d'estima a  la  següent  pregunta,  ja  que va  ser  la  seva
primera  moció  que  va  presentar  ell  fa  vuit  anys,  la  qual  va  ser  aprovada  per
unanimitat; es refereix a la retirada de les plaques dels nom de carrers. Voldria
saber per què no se n'ha retirada cap.

El Sr. Batle respon que en principi hi ha plaques que s'han mantingut per la seva 
estètica o valor històric,  ja que en ocasions han anat a retirar-ne alguna i  els  
veïnats han estat els que han demanat que quedàs. Informa que totes les plaques 
que s'havien de retirar a poc a poc les han anat llevant.

El Sr. Caballero li demana si li podrà fer un llistat de totes les plaques que han 
retirat per després fer la comparació amb les 40 o 50 plaques que varen motivar 
aquella moció, creu que segueixen en el mateix lloc col·locades. Tal com ha dit el 
Sr. Batle, poden tenir el valor històric que ha dit, però considera que tenir un carrer 
amb tres plaques de diferent nom és una mica absurd.

El Sr. Batle comenta que no comparteix la seva opinió, però que sí la respecta.

El Sr. Caballero li vol explicar el motiu de realitzar aquella moció, va ser perquè 
una persona que  estava  malalta  va  sol·licitar  una  ambulància  i  no  va  arribar  
perquè  no trobava el carrer, ja que la placa indicava un altre nom. Comenta que 
aquesta va ser la preocupació que el va motivar en aquell temps a presentar la  
Moció.

7. Recorda que també es va aprovar per Ple la reclamació per part de l'Ajuntament
d'Inca per allò que havia pagat en concepte de cànon digital. També li agradaria
saber per què no s'ha fet.

El Sr. Devis respon que li ho contestaran per escrit. 

8. Exposa que es va aprovar per Ple realitzar un pla de neteja i  manteniment de
jaciments arqueològics. Li agradaria saber per què no s'ha realitzat.

El Sr. Batle respon que, tal com li han explicat anteriorment, ha estat per prioritats 
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pressupostàries i per necessitats prioritàries. Expressa que són plans que queden 
pendents  i  que la  voluntat  d'aquest  ajuntament  és  desenvolupar-los  quan  les  
despeses prioritàries i imprescindibles estiguin al cent per cent cobertes.  

9. Per  finalitzar,  esmenta que es  varen aprovar  dues propostes:  una era fer  una
oficina a la zona de Crist Rei, i l'altra va ser acordar l'obertura del baixador del
tren.

El Sr. Batle respon que l'obertura de l'oficina a la zona de Crist Rei l'han coberta 
amb l'oficina del  Museu del  Calçat,  en la qual es pot fer  registre.  Respecte a  
l'obertura  del  baixador,  com sap va  venir  el  Sr.  Conseller,  el  qual  va  dir  que  
s'obriria, i li pot dir que no sap si abans de les eleccions, però abans de l'estiu  
estarà obert, ja que la feina prèvia de contractació ja s'ha duit a terme.

El  Sr.  Batle  comenta  que  és  el  darrer  Ple  d'aquesta  legislatura  i  vol  acomiadar  els
regidors que no continuen a la propera.

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