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PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Oses Ramos 
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. María José Fernández Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 
Sra. Margarida Horrach Beltrán 
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón 
Sr. Felix Sanchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA ACCIDENTAL:
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 19.30 hores del dia
23  de  juliol  de  2015,  es  reuneix
l’Ajuntament  en  ple,  en  primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la  sessió
extraordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels  regidors,  Sra.  María  del  Carmen
Oses Ramos, Sr. Sebastián Oriol Díaz, Sr.
Jaume  Tortella  Canaves,  Sra.  Antònia
Maria Sabater Martorell, Sra. María José
Fernández  Molina,  Sr.  Antoni  Peña  Mir,
Sr. Rafael Torres Gómez, Sr. Felipe Jerez
Montes, Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera,
Sra.  Margarida  Horrach  Beltrán,  Sr.
Antonio  Jesús  Aguilar  Chicón,  Sr.  Felix
Sánchez Díaz, Sr.  Antoni Rodríguez Mir,
Sra.  Alice  Weber,  Sr.  Gabriel  Frontera
Borrueco,  Sr.  Àngel  García Bonafè, Sra.
Maria  Francisca  Barceló  Truyol,  Sr.
Antelm  Ferretjans  Llompart,  Sr.  Gori
Ferrà  Frau,  Sra.  Antonia  Triguero
Salamanca.

Actua com a secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte.  Hi  assisteixen  la  interventora
accidental Sra. Catalina Pons Bestard i el
tresorer  municipal  Sr.  Miquel  Batle
Vallori.



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.

En primer lloc, el Sr. Batle proposa retre un minut de silenci en memòria del Sr. Miquel
Corró Ramon, una persona molt vinculada amb el món cultural de la nostra ciutat, amb
l'Harpa d'Inca, i que en el dia d'avui ens ha deixat. El Sr. Batle expressa el condol de tota
la corporació i demana que arribi als seus familiars.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 3 DE JULIOL DE
2015

El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació a formular.

El Sr. Torres informa que el seu grup s'abstindrà en la votació, ja que l'acta recull tots els
punts, però no reflecteix les intervencions fetes pels diferents grups, i exposa que sense
saber el que es va dir no poden certificar el 100 % de l'acta. Sol·licita disposar de la
gravació en vídeo de la sessió plenària anterior abans de la seva aprovació.

El Sr. Batle explica que s'està seguint exactament el mateix model que a la passada
legislatura. Demana al Sr. Secretari si li ha fet arribar la gravació del passat Ple.

El Sr. Secretari explica que continuen amb el sistema anterior, que consistia a enviar la
gravació d'àudio certificada per Secretaria una vegada aprovada l'acta. Indica que així
era com s'havia pactat pels portaveus i que l'acta només recull aquelles intervencions
literals quan expressament es demana que constin en acta.

El Sr. Torres manifesta que per votar l'aprovació de l'acta necessiten tenir la gravació
per tal de poder certificar que les intervencions són tal com es varen produir.

El Sr. Secretari explica que el que s'aprova no és la gravació del CD, sinó l'acta. Per tant,
l'acta no es pot modificar. Poden adjuntar la gravació amb tota la documentació, però
han de tenir clar que no és el CD el que s'aprova, sinó l'acta.

El Sr. Batle explica que l'acta va recollir durant molts d'anys totes i cada una de les
intervencions transcrites de manera literal, però que posteriorment essent batle el Sr.
Torres  varen  arribar  a  l'acord  que  només  es  transcriurien  les  intervencions  que
expressament es demanassin. Evidentment ha d'anar adjuntada la gravació de la sessió
plenària. Proposa continuar amb el mateix sistema i, si ho troben adient, reunir-se els
portaveus per tal de veure si s'ha de canviar el model.

Seguidament se sotmet a votació l’aprovació de l'Acta i n'esdevé el següent resultat:
quinze  (15)  vots  a  favor  del  grups  municipals  socialista  PSIB-PSOE,  MÉS  per  Inca,
Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis (6) vots d'abstenció del grup
municipal del Partit Popular.

Vist el resultat de la votació es declara aprovada l'Acta de la sessió anterior de data 3
de juliol de 2015.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 649 A 1.009
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DE 2015

El  Sr.  Torres  sol·licita  que  es  modifiqui  el  Decret  núm.  887/2015,  ja  que  en  data
16/06/2015 ell  ja  no  era  el  batle.  També sol·licita  que  es  modifiqui  el  Decret  núm.
864/2015, que enuncia un canvi de secretari i de batle quan només s'anomena el Sr.
Mena com a secretari accidental, però no es canvia el batle.

Quant  al  Decret  núm. 951/2015,  el  Sr.  Torres  vol  deixar  constància  a l'acta  del  seu
desacord quan s'anomena com a instructor dels expedients d'infraccions urbanístiques
un funcionari, concretament l'assessor jurídic d'Urbanisme, atès que sempre havia estat
un regidor, i el secretari, que era un tècnic, ara passa a ser un auxiliar administratiu.
Demana si aquest canvi de criteri ve motivat per tota la problemàtica que ha aparegut a
l'Àrea d'Urbanisme, perquè dins el pacte d'Inca s'han trobat que ningú vol dur l'Àrea
d'Urbanisme  quan  els  expedients  d'infraccions  urbanístiques  són  un  tema  delicat,
sensible, problemàtic i que queda totalment al marge del dia a dia de la gestió política;
queda  en  mans  dels  tècnics,  però  la  responsabilitat  la  tenen  els  polítics,  i  no
comparteixen aquest criteri, entén que hi ha d'haver una intervenció, una mediació, una
anàlisi i una gestió política i no només tècnica.

El  Sr.  Secretari  explica  que  el  primer  cas  es  tracta  d'una  errada  material  que
s'esmenarà. En el segon cas explica que no es tracta d'una errada, sinó que s'utilitza el
mateix  expedient  tant  quan hi  ha  un canvi  de  secretari  com de batle  accidental,  i
l'enunciat, que és el títol de l'expedient, sempre és el mateix.

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

3. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA REVOCACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 3/2015

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a la revocació de la modificació de
crèdit núm. 3/2015, de data 20 de juliol de 2015, la qual 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,
segons els  quals  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 del  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  del  PSIB-PSOE  va  presentar  al·legacions  a  la  modificació  de  crèdit  núm.
3/2015.

QUART. En data 4 de maig de 2015 el Ple de la corporació va aprovar definitivament la
modificació de crèdit núm. 3/2015, en la següent forma:
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a) Crèdit extraordinari
Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈD. INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ CRÈD. DEFINITIU

155.61118
Vies públiques. 
Asfaltat 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 basquet Sa 
Creu

0 80.502,43 80.502,43

933.63210

Gestió del patrimoni. 
Condicionament 
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 a 
despeses generals

7.628.332,19 1.283.711,28 8.912.043,47

TOTAL 1.283.711,28

CINQUÈ. En data 10 de juny de 2015 (registre d’entrada núm. 6.989) el grup municipal
del PSIB-PSOE va presentar recurs de reposició contra la modificació de crèdit núm.
3/2015, sol·licitant que es declaràs la nul·litat de ple dret de modificació de crèdit i la
suspensió de la modificació de crèdits.

SISÈ. Atès que les inversions que estan previstes per l’anterior consistori no s’adapten a
les prioritats i a les necessitats del nou equip de govern, i vist que no s’ha iniciat cap
dels expedients de contractació, i  no s’ha reservat cap crèdit amb càrrec a aquesta
modificació  de crèdit  i,  per  tant,  no es causarà cap perjudici  respecte a  tercers,  es
considera adient la revocació d’aquesta modificació de crèdit.

Per tot l’exposat, s’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent PROPOSTA
D’ACORD:

PRIMER. Revocar la modificació de crèdit núm. 3/2015 per crèdit extraordinari.

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

Durant l'inici de la primera intervenció del Sr. García, el Sr. Jerez abandona la sessió
plenària.
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Finalitzades les intervencions es passa a votar la Proposta i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents
d'Inca i Proposta per les Illes Balears, i cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal del
Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a la revocació
de la modificació de crèdit núm. 3/2015.

4. PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  A  L'APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10/2015

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batlia  per  a  l'aprovació  definitiva  de  la
modificació de crèdit núm. 10/2015, de data 20 de juliol  de 2015, la qual transcrita
textualment diu:

“PRIMER.  En  data  4  de  maig  de  2015  el  Ple  ordinari  de  la  corporació  va  aprovar
inicialment, la modificació de crèdit núm. 10/2015 per crèdit extraordinari.

SEGON. Atès l’establert en el títol VI, capítol I, secció 2ª del RDL 2/2004, de 5 de març,
Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
segons els  quals  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.  10/2015 ha  de ser  publicada en el  Butlletí  Oficial  de la
Comunitat  Autònoma  de  data  9  de  maig  de  2015,  núm.  70,  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 22 de maig de 2015 (registre d’entrada núm. 6.265) el grup municipal
socialista  del  PSIB-PSOE  va  presentar  al·legacions  a  la  modificació  de  crèdit  núm.
10/2015.

QUART. Vist l’informe que la Intervenció Municipal ha emès en relació amb l’al·legació
presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE.

CINQUÈ.  Vist  que  de  les  inversions  previstes  per  l’anterior  consistori  es  consideren
adequades  vistes  les  necessitats  de la  ciutat  d’Inca,  exceptuant  la  realització  de la
inversió per la millora dels accessos en el Serral de ses Monges.

Per tot l’exposat, s’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent PROPOSTA
D’ACORD:

PRIMER. Estimar parcialment l’al·legació presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE, i
procedir a la supressió de la següent partida de la modificació de crèdits núm. 10/2015
per crèdit extraordinari:

171.61187 Parcs i Jardins. Millores accessos en el Serral de ses Monges   - 17.987,09 17.987,09

SEGON. Aprovar definitivament la modificació de crèdit per crèdit extraordinari núm.
10/2015 en el Pressupost General referit a l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2015 en
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la següent forma:

a) Crèdit extraordinari
Altes en el pressupost de despeses
PARTIDA DESCRIPCIÓ

CRÈD.
INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈD.
DEFINITIU

161.63901
Sanejament, abastament i distribució d’aigua. Inversió de 
reposició d’aigües.

- 100.000,00 100.000,00

491.62704
Societat de la informació. Inversions vàries en projectes 
informàtics

- 51.641,83 51.641,83

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

TOTAL 237.632,8

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

7.628.332,19 237.632,8 7.865.964,99

TOTAL 237.632,8

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.”

“INFORME que emet la interventora accidental  envers les al·legacions presentades a
l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2015 per crèdit extraordinari.

PRIMER.  En  data  4  de  maig  de  2015  el  Ple  ordinari  de  la  corporació  va  aprovar
inicialment la modificació de crèdit núm. 10/2015 per crèdit extraordinari.

En data 9 de maig de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 70 la modificació de crèdit
núm.  10/2015,  i  es  concediren  de  termini  de  quinze  dies  perquè  les  persones
interessades poguessin presentar reclamacions.

SEGON. En data 22 de maig de 2015 (registre d’entrada núm. 6.265) el grup municipal
del PSIB-PSOE, dins el termini establert, va presentar al·legacions a la modificació de
crèdit núm. 10/2015.

TERCER. En relació amb l’al·legació formulada pel grup municipal del PSIB-PSOE, en la
qual fa referència a un informe d’Intervenció que es pot caure en un dèficit no financer
per un import de 2.926.387,25, cal manifestar que en la revocació de la modificació de
crèdit  núm. 3/2015 es procedeix a eliminar despesa per un import  de 1.283.711,28
euros, i amb l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 10/2015, que passa de tenir un
import de 255.619,89 a un import de 237.632,8 euros, també es disminueix despesa per
un import de 17.987,09 euros.

Per tant,  en la revocació de la modificació de crèdit i  en l’aprovació definitiva de la
modificació de crèdit núm. 10/2015 el dèficit no financer es troba en la quantitat de
1.624.688,88 euros, en lloc de la quantitat de 2.926.387,25 euros.
 
Així  mateix,  a l’informe es fa constar  que era necessari  no gastar la totalitat  de la
despesa  prevista,  declarant  no  disponible  el  crèdit  pressupostari,  en  quantitat
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necessària per no incórrer en inestabilitat pressupostària, envers de en la quantitat de
2.926.387,05.- euros, seria en la quantitat de 1.624.688,88.- euros, i controlar durant tot
l’exercici pressupostari el nivell de compliment de les previsions d’ingressos realitzades
per si s’han de realitzar més ajust en les despeses, als efectes de liquidar el pressupost
de l’any 2015 complint el principi d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa.

QUART.  Per  altra  banda,  el  grup  municipal  socialista  del  PSIB-PSOE  manifesta  la
no-justificació de la sostenibilitat de la inversió amb una memòria econòmica i que la
inversió  permetrà  durant  la  seva  execució,  manteniment  i  liquidació  que  es  pugui
complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. 

En relació amb aquest punt, ja es va fer constar a l’informe de la Intervenció Municipal
de data 23 de març de 2015 que:

“-  En  cada  cas  s’haurà  de  justificar  amb  una  memòria  econòmica  especifica  la
sostenibilitat  de  la  inversió  a  realitzar  amb  la  projecció  dels  efectes  pressupostària  i
econòmics que es puguin derivar de la mateixa durant la seva vida útil, abans de iniciar
qualsevol expedient de despesa, ja que si no dita despesa computaria pel càlcul de la
regla de despesa definida a l’art. 12 de la Llei orgànica 2/2012.

- Que les inversions que es realitzin permetin que durant la seva execució, manteniment i
liquidació es pugui complir amb els objectius d’estabilitat pressupostaria i de deute públic
per part de la corporació.”

Aquesta documentació s’ha d’incorporar a cada expedient de despesa, tal com estableix la
disposició addicional setzena, i no a l’expedient de la modificació de crèdit. Per tant, a
cada un dels  expedients  de  despesa  que es  tramitin  per  dur  a  terme les  inversions
financerament sostenibles s’ha d’incorporar la corresponent memòria econòmica amb el
contingut establert en l’informe emès en data 23 de març de 2015.

Quant,  a quines son les concretes despeses previstes que es finançaran a través del
romanent de tresoreria disponible, en la modificació de crèdit queda determinat quines
despeses es finançaran en càrrec al romanent de Tresoreria disponible.

I  per finalitzar,  quant al  càlcul  del romanent de tresoreria el  grup municipal socialista
manifesta  que segons  la  Llei  d’estabilitat  pressupostària  una  part  del  superàvit  va  a
cancel·lar  deute,  una  segona  part  a  pagament  de  factures  i  l’altra  part  a  inversions
sostenibles, i manifesta que a la documentació relativa a la modificació no consta com
queden aquestes magnituds.

La  normativa  on  es  regula  les  regles  especials  pel  destí  del  superàvit  pressupostari
estableix:

“En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo, 32, relativo al destino del
superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Las  Corporaciones  Locales  deberán  destinar,  en  primer  lugar  el  superávit  en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a
atender  las  obligaciones  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto  contabilizadas  a  31  de
diciembre del ejercicio anterior en cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar  a  presupuesto”,  o  equivalentes  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa
contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el
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resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a
cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la
aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje  de  este  saldo  para  amortizar  operaciones  de  endeudamiento  que  estén
vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos
de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un
saldo positivo del  importe señalado en la  letra a),  éste se podrá destinar  a financiar
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieriamente
sostenible.  A  estos  efectos  la  ley  determinará  tanto  los  requisitos  formales  como los
parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo
que se valorarà especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo”.

Els  pagaments  a  31/12/2014 que resten pendents  a  dia d’avui  ho son per  qüestions
alienes a la Tresoreria Municipal, ja que es disposa de liquiditat suficient per procedir al seu
pagament en els terminis legals establerts.

En  relació  amb  la  cancel·lació  del  deute,  l’Ajuntament  d’Inca  no  té  necessitat
d’amortitzar anticipadament deute, sinó que amb el calendari previst d’amortitzacions
del deute vigent, incloses en el pressupost de l’any 2015, no incorreria en dèficit per
aquest apartat en termes de comptabilitat nacional.

CINQUENA. Per altra banda, la proposta que es presenta per la seva aprovació elimina
una  de  les  inversions  que  estaven  previstes  per  l’anterior  equip  de  govern,
concretament “171.61187. Parcs i jardins. Millores accessos en el Serral de ses Monges”
amb un import de 17.987,09 euros.

El criteri d’eliminar aquesta inversió de la modificació de crèdits no és qüestió que hagi
de  ser  informada  per  aquesta  Intervenció  Municipal,  ja  que  afecta  qüestions
estrictament polítiques.”

Desprès del debat, per part del equip de govern es presenta una esmena consistent en
desestimar l'al·legació del grup municipal del PSIB-PSOE i mantenir l'aprovació definitiva
de la modificació de crèdit talment com s'havia plantejat a l'inici, el 4 de maig de 2015.

Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Seguidament  es  passa  a  votar  la  Proposta  esmenada i  n'esdevé el  següent  resultat:
unanimitat (20).

Atès  el  resultat  de  la  votació  es  declara  aprovada la  4.  Proposta  de  la  Batlia  per  a
l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 10/2015.

5. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  BON  GOVERN  PER  A
L'ADHESIÓ AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA LOCAL

Els reunits  consideren el  Dictamen de la Comissió Informativa de Bon Govern per a

7



l'adhesió al Portal de Transparència Local, de data 20 de juliol de 2015, el qual transcrit
textualment diu:

“Dictamen de la Comissió Informativa de Bon Govern per a l'adhesió a l'acord marc de
col·laboració  entre  el  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  i  la  Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per promoure i facilitar el desenvolupament
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern a les entitats locals.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, amb la finalitat de col·laborar amb les entitats locals per al desenvolupament
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon  govern  a  les  entitats  locals,  en  el  conjunt  de  les  entitats  que  integren
l'Administració local espanyola han signat, el passat 28 d'abril de 2015, un acord marc
de col·laboració que té per objecte el desenvolupament de les actuacions precises per
complir  amb les  obligacions de transparència,  que els  imposa la Llei,  a través d'un
portal de transparència anàleg al de l'Administració General de l'Estat.

Sobre la base d'allò expressat anteriorment, la Comissió Informativa de Bon Govern, a la
seva sessió de dia 20 de juliol de 2015, va acordar elevar a la consideració del Ple de
l'Ajuntament la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. Manifestar la voluntat d'adhesió a aquest acord marc de col·laboració coneixent i
acceptant les condicions del seu funcionament.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Bon Govern per a l'adhesió al Portal de Transparència Local.

6. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  BON  GOVERN  PER  A
L'ELECCIÓ DE LES FESTES LOCALS 2016

Els  reunits  consideren  el  Dictamen de la  Comissió  Informativa  de  Bon  Govern  per  a
l'elecció  de  les  festes  locals  2016,  de  data  20  de  juliol  de  2015,  el  qual  transcrit
textualment diu:

“En data 11 d’abril de 2015, BOIB núm. 52, es va publicar l’acord del Consell de Govern
pel qual s’aprovà el calendari de festes per a l’any 2016.

En data de registre d’entrada 29 d’abril de 2015, núm. 5.270, la Direcció General de
Treball i Salut Laboral comunicà a l’Ajuntament l’acord del Consell de Govern i sol·licità
que abans del dia 15 d’agost de 2015 es comunicassin les dates que el Ple hagués fixat
com a dies festius.

A  la  vista  de  les  dates,  i  fetes,  com  cada  any,  les  corresponents  consultes  a  les
associacions comercials,  empresarials  i  sindicals,  es proposa com a festes locals pel
2016 el dia 30 de juliol (Sant Abdon i Sant Senén, patrons municipals) i el dia 29 de
febrer, per la qual cosa la Comissió Informativa de Bon Govern, a la seva sessió de dia
20 de juliol de 2015, va acordar elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les
següents PROPOSTES D'ACORD:
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1. Elegir i fitxar com a dies festius en l’àmbit del municipi d’Inca els dies 30 de juliol
(Sant Abdon i Sant Senén, patrons municipals) i el dia 29 de febrer.

2. Comunicar l’anterior acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Bon Govern per a l'elecció de les festes locals 2016.

7. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  CULTURA,  EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I ESPORTS REFERENT A LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES
COMPLEMENTÀRIES  PER  ALS  ESTUDIANTS  PARTICIPANTS  EN  EL
PROGRAMA ERASMUS CURS 2014-2015

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Educació,
Formació  i  Esports  referent  a  la  convocatòria  de  les  ajudes  complementàries  per  als
estudiants participants en el programa Erasmus curs 2014-2015, de data 17 de juliol de
2015, el qual transcrit textualment diu:

“La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i  Esports, reunida en sessió
extraordinària de dia 15 de juliol de 2015, informà favorablement el següent dictamen,
que eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca:

1. Aprovar les bases, annexes a aquesta proposta, que regiran la convocatòria de
les Ajudes complementàries als estudiants participants en el programa Erasmus
corresponent al curs 2014-2015.

2. Aprovar la reserva de crèdit de 2.000 € amb càrrec a la partida 320 489 del
pressupost  general  de  l'Ajuntament  d'Inca  per  a  l'any  2015,  dotació
pressupostària total de l'esmentada convocatòria.

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal acordarà el que
consideri més adient per als interessos municipals.”

“INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. La tècnica
d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap
objecció perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple Municipal per a la
seva aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i jurídics
que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que fa al
cas.”

“AJUDES  COMPLEMENTÀRIES  PER  ALS  ESTUDIANTS  PARTICIPANTS  EN  EL  PROGRAMA
ERASMUS

L'Ajuntament  d'Inca,  mitjançant  l'Àrea  d'Educació  i  Formació  i  dins  la  tasca  que
desenvolupa  el  Centre  Universitari  d'Inca  orientada  al  foment  d'estudis  superiors,
convoca  ajudes  amb  una  dotació  econòmica  de  2.000  €  per  a  ESTUDIANTS
PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA ERASMUS, entre l'1 d'octubre de 2014 i l'1 d'octubre de
2015.
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BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA

1. Objecte i finalitat 

S'estableixen ajudes complementàries amb la finalitat de donar suport econòmic a les
despeses que tenen els actuals estudiants empadronats al municipi d'Inca, i que han
gaudit d'una beca de mobilitat internacional Erasmus dins el període comprès entre l'1
d'octubre de 2014 i l'1 d'octubre de 2015.

2. Dotació pressupostària

La dotació econòmica total de la present convocatòria, per a l'any 2015, és de 2.000 € a
càrrec  de  la  partida  pressupostària  núm.  330-489  del  Pressupost  general  de
l'Ajuntament d'Inca de l'any 2015. 

3. Destinataris 

La persona beneficiària ha d'estar empadronat al municipi d'Inca amb una antiguitat
mínima d'un any.
La persona sol·licitant ha d'estar matriculada durant el  curs 2014/2015 i  ha d'haver
estat titular d'una beca Erasmus Plus.
La persona sol·licitant ha d'haver gaudit d'una beca ERASMUS dins el període comprès
entre l'1 d'octubre de 2014 i l'1 d'octubre de 2015.

4. Documentació a presentar per accedir a l’ajuda

a) Sol·licitud degudament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases.

b) Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant o document equivalent.
c) Certificat d'empadronament on consti l'antiguitat mínima d’un any.
d) Fotocòpia  de la  matrícula  de la  persona sol·licitant  (curs  2014/2015),  en  què

s'especifiquin el nombre d'assignatures matriculades.
e) Fotocòpia  de la  carta  d'atorgament  de  la  beca  Erasmus,  expedida  pel  centre

d'estudis corresponent.
f) Fotocòpia  compulsada  del  certificat  acadèmic  emès  pel  centre  d'estudis

estranger on s'ha realitzat la beca Erasmus (segellat o certificada pel centre).
g) Declaració jurada de no estar sotmès a a cap de les prohibicions que preveu

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
h) Quan  la  persona  beneficiària  sigui  deutora  de  l’Ajuntament  d’Inca,  com  a

conseqüència  d’un  deute  vençut,  liquidat  i  exigible,  es  pot  acordar  la
compensació.

5. Lloc de presentació de la sol·licitud d’ajuda

La documentació es pot presentar:

a) Tramitació presencial

AJUNTAMENT D'INCA. Registre d'Entrades. Plaça d'Espanya, 1.
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 hores; dissabte de 8 a 13 h.
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b) Tramitació administrativa mitjançant correu postal

Oficines  de  correus.  En  el  cas  que  la  sol·licitud  s'enviï  mitjançant  tramitació
administrativa per correu postal, és convenient posar-se en contacte previ al 971 507
123.

Tota la documentació s'haurà de presentar a l'oficina de correus dins sobre obert, per tal
que aquesta oficina dati i segelli l'exemplar destinat a l'Ajuntament d'Inca.

6. Termini de presentació de la documentació i calendari de tramitació de les sol·licituds

Per  tal  de  presentar  les  sol·licituds  conforme  a  les  presents  bases  s'avendrà  de
conformitat amb els següents terminis:

• PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Des de les 8.30 hores del dijous 1 d'octubre fins a les 14 hores del dimarts 20 d'octubre
de 2015). 

• PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS:
Es  publicaran  a  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament
http://incaciutat.com/administracio-municipal), a partir 22 d'octubre de 2015.

En  un  termini  de  tres  (3)  dies,  una  vegada  acabat  el  termini  de  presentació  de
sol·licituds,  la Regidoria d'Educació i  Formació i  Centre publicarà la llista provisional
d'admesos i els exclosos, per no haver presentat la documentació adient o no complir
els requisits de les bases.

• PERÍODE D'ESMENA D'ERRORS (per manca de documentació):
Del 23 d'octubre al 4 de novembre de 2015, fins a les 14.00 h.

Els sol·licitants exclosos disposaran d'un termini de deu (10) dies a comptar des de la
publicació  de  la  llista  provisional  per  presentar  la  documentació  requerida,  en  el
Registre d’Entrades de l’Ajuntament d’Inca dins l’horari establert.
 
En  cas  de  no  presentar  la  documentació  requerida,  la  persona  sol·licitant  quedarà
exclosa.
 

• PUBLICACIÓ DE LLISTES DEFINITIVES:
Es  publicaran  a  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament
http://incaciutat.com/administracio-municipal) dia 12 de novembre de 2015.

La  resolució  de  la  convocatòria  amb  els  alumnes  beneficiaris  i  l'import  de  la  beca
concedida  s'exposaran  al  tauler  dels  Casal  de  Joves  d'Inca  i  a  la  pàgina  web  de
l'Ajuntament d'Inca.

7. Criteris/quantia destinada i repartiment

La quantia destinada a cada ajut anirà en funció dels mesos d'estada i es repartirà de
manera proporcional entre les sol·licituds presentades, la quantia total de cada ajut no
podrà superar en cap cas els 350 €. Es realitzarà un informe des de l’Àrea d’Educació i
Formació amb l'avaluació de les sol·licituds presentades, i una proposta de repartiment
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de les ajudes a concedir.

8. Justificació i pagaments

La  justificació  de  l’ajuda  complementària  es  realitza  amb  la  presentació  de  tota  la
documentació acreditativa del compliment dels requisits per accedir-hi. 

L'ajut  es  liquidarà mitjançant  un sol  pagament,  que es  farà  una vegada que s'hagi
conclòs la tramitació administrativa de la present convocatòria, i atenent a la disposició
del departament municipal d'Intervenció.

ACCÉS ALS MODELS I SOL·LICITUDS
El model de sol·licitud, les presents bases i tota la informació complementària es podrà
trobar als següents llocs:

1. Ajuntament  d'Inca  (Registre  d'Entrades).  Plaça  d'Espanya,  1  (dins  l'horari
d'atenció al públic).

2. Casal  de Joves d'Inca.  Avinguda de Lluc,  299.  Tel.  971 507 123 (dins  l'horari
d'atenció al públic).

3. Al web municipal www.ajinca.net.

Tota la informació referent a les següents bases es farà pública de forma simultània al
tauler del Casal de Joves d'Inca i a la pàgina web municipal.

Per a qualsevol consulta o revisió prèvia de les sol·licituds us podeu posar en contacte
amb la responsable del Centre Universitari d'Inca.”

El Sr. Torres vol fer constar en acta que el seu grup coincideix totalment en la filosofia de
les beques Erasmus, però no que es posin límits a l'aportació als estudiants, i que per
aquest motiu hi votaran en contra.

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat:
quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  socialista  PSIB-PSOE,  MÉS  per  Inca,
Independents d'Inca i  Proposta Per les Illes Balears i  cinc (5) vots en contra del grup
municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Cultura,  Educació,  Formació  i  Esports  referent  a  la  convocatòria  de  les  ajudes
complementàries per als estudiants participants en el programa Erasmus curs 2014-2015.

8. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  CULTURA,  EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I ESPORTS REFERENT AL TRICENTENARI DE LA GUERRA DE
SUCCESSIÓ I DEL DECRET DE NOVA PLANTA (1715-2015)

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Educació,
Formació i Esports referent al tricentenari de la guerra de Successió i del Decret de Nova
Planta (1715-2015), de data 17 de juliol de 2015, el qual transcrit 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.
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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 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 a què 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.

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal acordarà el que
consideri més adient per als interessos municipals.”
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“INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. La tècnica
d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap
objecció perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple Municipal per a la
seva aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i jurídics
que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que fa al
cas.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat:
quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  socialista  PSIB-PSOE,  MÉS  per  Inca,
Independents d'Inca i  Proposta per les Illes Balears i  cinc (5) vots en contra del grup
municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Cultura, Educació, Formació i Esports referent al tricentenari de la guerra de Successió i del
Decret de Nova Planta (1715-2015).

9. PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  A  L’APROVACIÓ  D’UNA  DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS HOMÒFOBES I PER A
UNA CIUTAT LLIURE DE DISCRIMINACIONS

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa se sotmet la
seva  inclusió  dins  l'ordre del  dia  mitjançant  votació,  i  n'esdevé el  següent  resultat:
unanimitat (20).

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batlia  per  a  l’aprovació  d’una  declaració
institucional  de  condemna  a  les  agressions  homòfobes  i  per  a  una  ciutat  lliure  de
discriminacions, de data 20 de juliol de 2015, la qual transcrita textualment diu:

“El 28 de juny, dia internacional de l'Orgull LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals), és una data que simbolitza el valor, l'esforç i el patiment de moltes persones
que al llarg de la història i en l'actualitat han lluitat pel reconeixement dels seus drets i
llibertats. Moltes persones gaudeixen avui dels èxits socials en matèria d'igualtat fruit
d'aquestes lluites.

Dissortadament, avui en dia el col·lectiu LGTBI segueix patint agressions, com per exemple
la soferta al nostre municipi per Kevin Coll, la matinada del passat 27 de juny. Per fer front
a  la  LGTBIfòbia,  a  episodis  d'odi  i  discriminació  cap  al  col·lectiu  LGTBI,  és  necessari
impulsar la denúncia pública i fer visible violències, discriminacions i falta de drets.

Per  la  qual  cosa  es  considera  adient  aquesta  declaració  institucional,  i  s’eleven  a  la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

1. L’Ajuntament d’Inca condemna l'agressió que va sofrir Kevin Coll la matinada del
passat 27 de juny i mostra la seva solidaritat amb ell i el col·lectiu LGTBI.

2. L’Ajuntament d’Inca es compromet a dur endavant propostes polítiques que, sota la
bandera de la igualtat i el respecte a la diversitat afectiva i sexual, aconsegueixin
eradicar la LGTBI fòbia al nostre municipi.

3. Donar trasllat d’aquesta declaració a l'associació Ben Amics.”

El Sr. Torres proposa fer extensiva la condemna a no només aquesta agressió en concret,

14



sinó a qualsevol tipus d'agressió contra el col·lectiu LGTBI. Per tant es proposa una esmena
consistent en afegir com a primer punt de la proposta d'acord el següent: 1.- L'Ajuntament
d'Inca condemna qualsevol tipus d'agressió contra el  col·lectiu LGTBI;  els  altres punts
correrien la seva numeració.

Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Seguidament  es  passa  a  votar  la  proposta  esmenada i  n’esdevé el  següent  resultat:
unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a l’aprovació
d’una declaració institucional de condemna a les agressions homòfobes i per a una ciutat
lliure de discriminacions.

10. PROPOSTA DE LA BATLIA EN DEFENSA DEL COMERÇ

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa se sotmet la
seva  inclusió  dins  l'ordre  del  dia  mitjançant  votació,  i  n'esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (20).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia en defensa del comerç, de data 20 de juliol
de 2015, la qual transcrita textualment diu:

“La Llei de comerç de les Illes Balears es va aprovar el setembre de 2014, amb un ampli
consens  polític  i  sectorial.  Això  no  obstant,  el  Govern  de  l’Estat  va  advertir  que
determinats articles podrien incórrer en inconstitucionalitat, per la qual cosa emplaçà el
Govern de les  Illes Balears a reunir-se en una Comissió bilateral  de Cooperació  per
resoldre els punts conflictius.

Donat que aquesta reunió no es va celebrar amb el Govern anterior, el 7 de juliol, un
cop celebrades les eleccions, el Govern de l'Estat va demanar que la comissió bilateral
es reunís per trobar una solució. Així les coses, el 15 de juliol es va arribar a un acord
que consistia en reformular els punts conflictius per tal d'adaptar-los a les normatives de
rang superior.

Incomprensiblement, i  de forma unilateral,  el  17 de juliol,  el  Consell  de Ministres va
rompre l'acord i va presentar el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de comerç de
les Illes Balears.

Aquest  recurs  d'inconstitucionalitat  obre la possibilitat  de construir  grans superfícies
comercials de fins a 750 metres quadrats, sense tenir en compte la limitació territorial
de cadascuna de les Illes ni la necessitat d'una autorització prèvia del Govern de les Illes
Balears.  A  més,  pot  causar  inseguretat  jurídica  i  provocar  greus  repercussions
econòmiques i ambientals al territori insular.

Per tot això, proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

1. L'Ajuntament  d'Inca  insta  el  Govern  de  l'Estat  a  retirar  el  recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei de Comerç de les Illes Balears i l'emplaça a
arribar a un acord en el marc d'una comissió bilateral amb el Govern de les Illes
Balears.
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2. L'Ajuntament  d'Inca  mostra  el  seu  suport  a  la  resposta  i  a  les  mesures
consensuades per  la  Comissió  Interinsular  Assessora de Comerç,  formada per
representats  de  les  diferents  patronals,  els  Consells  Insulars,  els  sindicats  i
associacions de consumidors.

3. L'Ajuntament d'Inca traslladarà aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de
les Illes Balears i a la Comissió Interinsular Assessora de Comerç.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar la proposta esmenada i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia en defensa del
comerç.

11. MOCIONS URGENTS

No se'n presenten.

12. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Torres del Grup Municipal Partit Popular formula els següents:

1. Demana una explicació dels motius reals de per què s'ha eliminat la festa de sa
Pota del Rei.

El Sr. Peña contesta que en els darrers anys dita festa havia sofert una decadència, una
manca d'arrelament i ganes de canviar el model, i que hi hagués més participació dels
inquers. Simplement s'ha cercat fer alguna cosa millor.

2. Aquesta festa comptava amb el suport de la Comissió de Festes, i ha sortit en
premsa  que  el  motiu  que  s'hagi  eliminat  és  perquè  era  una  festa  del  grup
municipal del Partit Popular.

El Sr. Peña contesta que mai han considerat que fos una festa del grup municipal del
Partit Popular.

3. El seu grup no coincideix que aquesta festa no tengués ni arrels ni tradició, ja que
entén que forma part de la seva història local, com a mínim com a llegenda. Però
comptant amb aquests mateixos arguments demana quina tradició i quines arrels
té a Inca una festa de primavera hindú, quan ni tan sols a la seva comunitat hi ha
una presència mínima d'aquest col·lectiu.

El Sr. Batle contesta que no s'ha substituït una festa per l'altra. Explica que evidentment
no  hi  ha  un  arrelament  històric  ni  de  l'una  ni  de  l'altra,  ni  necessitat  de  tenir-la,
simplement és una festa que es fa sense cap intenció de substitució d'una festa per
l'altra.

El Sr. Torres comenta que, de festes, n'hi ha moltes, però que entenien que era més
significativa la festa de sa Pota del Rei a Inca que aquesta festa hindú. En aquest cas,
comenta  que  la  referida  festa  ha  estat  molt  polèmica  a  les  xarxes  socials,  tenen
captures de pantalla a on s'anuncia que era gratuïta, després que no, que s'havien de
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comprar  unes bosses,  després que no...  Afirma que allò  que els  preocupa és si  un
ciutadà d'Inca que vol participar en aquesta festa de l'inici de la primavera hindú hi pot
anar  gratis  o  no  i  si  ha  de  comprar  bossetes  o  no.  L'organitzador  de  la  festa  diu
textualment: “Visto que nadie dice nada desde la organización os diremos a qué va
destinado el dinero. A Holi Mallorca le piden un espectáculo de dos horas pero ni el
Ajuntament d'Inca ni Los 40 Principales pagan un euro. Nosotros tenemos que pagar a
las  personas especializadas en estos eventos y que forman parte necesaria  para la
respresentación de lo que es una fiesta Holy (inicio de la primavera hindú) así como lo
son también los polvos de colores que cumplen con todas las garantías de seguridad y
que nos llegan desde la India, previo paso por Aduana)”.

El Sr. Batle contesta que la festa és totalment gratuïta i que les xarxes socials són per al
que són, han ajudat molt en la promoció d'aquest esdeveniment que organitza Los 40
Principales. Esmenta que aquesta captura de pantalla va ser eliminada tot d'una. Per tal
d'aclarir el tema, manifesta que l'Ajuntament d'Inca és el promotor de la festa, però els
organitzadors,  que són Los 40 Principales,  es  varen posar  en contacte amb la seva
empresa subministradora de –com diu el  Sr.  Torres– “polvos de colores”. Han tengut
festes de Los 40 Principales de diferents temàtiques i fins i tot han caigut bosses de
galletes des del cel qualque Dijous Bo. Entén que és una novetat, però és una festa que
se'ls  ha  ofert,  de  la  mateixa  manera  que,  altres  anys,  amb  altres  governs,  altres
productes.

4. El Sr. Torres comenta que aquestes bosses costaran 7 euros, quan la setmana
anterior aquestes mateixes bosses costaven 1 euro a Binissalem.

5. El  Sr.  Batle aclareix que no es tractava de la mateixa festa, ni  dels mateixos
organitzadors, ni del mateix producte ni del mateix espectacle. El producte, com
diu el Sr. Torres, els “polvos de colores”, no eren els homologats, aquests vénen
amb unes indicacions i amb un prospecte al qual queda molt detallat que no són
perjudicials per a la salut de les persones.

El Sr. Torres demana que el regidor de Festes tengui cura dels beneficis d'aquesta festa i
demana que els  faci  una relació del nombre de bosses que es venen, a on van els
beneficis i tot el detall relatiu a la festa.

6. Hi ha un tema que els preocupa, es recomana que es dugui roba vella perquè
aquesta pols de colors embruta i no sap si l'equip de govern i el regidor de Festes
han  tengut  cura  de  les  conseqüències  que  pugui  tenir  en  un  espai  tan
emblemàtic com és el Quarter General Luque, a on hi ha pedres, etc. Li agradaria
que no  tenguessin problemes i  que tot  això quedàs tancat,  a  pesar  que són
ecològics, que vénen de l'Índia i que han passat la duana, ja que després quan hi
ha problemes diuen que no ho sabien.

El Sr. Peña informa que ho té controlat i que tendran cura de la neteja tot d'una que hagi
acabat la festa.

El Sr. Batle entén la preocupació del Sr. Torres per les bossetes de “polvos de colores”,
però varen tenir una reunió de seguretat de totes les festes a la qual va participar la
Guàrdia Civil, la Policia Local i Protecció Civil, i es va parlar de la seva preocupació que
no fossin els homologats per la CE, perquè podrien produir perjudicis per a la salut de
les persones i altres problemes si fossin inflamables. Per tant, es revisaran les bosses de
les persones que entrin.

17



El Sr. Torres pregunta qui en serà el responsable si passàs alguna cosa.

El  Sr.  Batle explica que,  quant a mesures de seguretat,  el  grup municipal  del Partit
Popular  sap  millor  que  ningú  que  al  Quarter  General  Luque  compten  amb tots  els
permisos. Informa que s'ha redactat el projecte d'autoprotecció específic per a aquest
esdeveniment, sobretot en la composició d'aquest material. Qui no utilitzi l'homologat
serà qui haurà de respondre davant les autoritats competents perquè no s'està utilitzant
un producte autoritzat.

El Sr. Torres comenta al Sr. Secretari que, atès que es tracta d'una festa que promociona
l'Ajuntament en un espai públic, entén que l'Ajuntament és responsable.

El Sr. Secretari confirma que està clar que l'Ajuntament n'és responsable.

El Sr. Batle explica que de segons quin tipus d'utilització del producte, no.

7. Voldrien saber per què s'ha suprimit el DJ de la Festa dels Quintos.

El Sr. Oriol contesta que es varen reunir amb els quintos i els varen dir que es tractava
d'un DJ que no havien demanat ells. Informa que tots els acords dels antics regidors
s'han mantengut.

8. Han llegit a la premsa que el sou del batle s'ha reduït i, a més, es diu que les
fonts són municipals. Li agradaria que quedàs clar que el sou del batle no s'ha
reduït,  tot i  dir  que el  sou del batle d'Inca no és un gran sou, però sortir  en
premsa fins i tot amb una gràfica dient que el sou s'ha abaixat i, a més, fent
referència  a  fonts  municipals  entenen que és una informació  errònia  i  que el
missatger o el periodista estan errats.

El Sr. Batle explica que els regidors s'han abaixat un 10 % el seu sou i confirma que el
batle manté el mateix sou que l'anterior batle, amb les mateixes condicions.

El Sr. Torres està d'acord que els regidors s'han abaixat un 10 %, encara que n'hi ha que
fan comunicats a part dient que se n'han abaixat un 30 %.

El Sr. Batle aclareix que és un 30 % respecte al que es cobrava a l'anterior legislatura a
les juntes de Govern, de 444 euros que cobrava el Grup Municipal Partit Popular a 275
euros que estan cobrant els membres d'aquest equip de govern.

9. Han revisat el llistat que reben del Registre d'Entrades i Sortides de l'Ajuntament i
han vist que s'han presentat tres registres d'entrada del camp del Sallista; n'han
aconseguit una part,  però una altra no l'han trobat.  S'han adreçat als  tècnics
municipals,  als  administratius,  als  serveis,  ja  que  poden  anar  a  demanar
informació a qualsevol persona de l'Ajuntament, i aquesta informació no la tenen.
Prega que se'ls faci arribar tot l'expedient.

El Sr. Batle explica que hi ha diferents registres d'entrada per part del CE Constància,
comunicacions també de l'associació de pares i mares del futbol base del Constància, en
relació amb permisos que se'ls demanen per a instal·lació i construcció d'una grada,
ampliada als vestidors que en breus setmanes s'instal·laran en el recinte esportiu del
camp del Sallista. De totes maneres afirma que li lliuraran tota la documentació.
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10. Demana  que  els  facilitin  un  llistat  de  totes  les  sol·licituds  amb data  i  hora
d'entrada de les cadires i taules del sopar a la fresca.

El Sr. Batle contesta que així ho faran i aclareix que el mecanisme que s'ha utilitzat és el
mateix que s'ha utilitzat durant els darrers anys, mitjançant registre d'entrada, petició a
partir d'una data, i evidentment es reparteixen fins que s'acaben, per ordre d'entrada.

11. Sol·licita un informe a data 30 de juny dels doblers que hi havia en els bancs i
caixes de l'Ajuntament i la mitjana de pagament d'aquest.

12. Sol·licita la planificació del pla de xoc de neteja que han posat en marxa, com
està sectoritzat, prioritats, per saber exactament com s'han organitzat.

El Sr. Batle agraeix l'assistència de totes les persones que han estat avui en el primer
Ple que es fa en horari d'horabaixa. Felicita a tots els inquers i inqueres, i convida a
tothom a les festes patronals de Sant Abdon i Sant Senén.

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