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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
(s'incorpora en el moment indicat a
l'acta)
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix 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
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 (s'incorpora en el moment
indicat a l'acta), Sra. Rosa Maria Tarragó
Llobera, Sra. Margarida Horrach Beltrán,
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón, Sr. Félix
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.
1.

APROVACIÓ DE L'ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 23 DE JULIOL DE
2015

Atès que no hi ha cap observació a formular es sotmet a votació l’aprovació de l'Acta i
n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Vist el resultat de la votació es declara aprovada l'Acta de la sessió anterior de data 23
de juliol de 2015.
2.

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.010 AL
1.149 DE 2015

Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
Els reunits acorden debatre els punts núm. 3, 4 i 5 de manera simultània.
3.

DACIÓ DE COMPTE DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2015

Es du a terme la següent dació de compte:
“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dóna compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució
pressupostària del 2n trimestre de 2015, per donar compliment a les obligacions
contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de remissió d'informació previstes en la Llei orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.”
Els assistents se'n donen per assabentats.
4.

DACIÓ DE COMPTE DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'ESTAT DE
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES, I DE L'ESTAT DE
TRESORERIA A DATA 30 DE JUNY DE 2015

Es du a terme la següent dació de compte:
“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, en compliment del
que estableix l'article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la base 6a de les
Bases d'execució del Pressupost per a l'exercici 2015, presenta i dóna compte de l'estat
d'execució del pressupost de despeses i ingressos de l'Ajuntament i dels seus
organismes autònoms.
Relació de documents que es presenten:
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•
•
•

Estat de liquidació del pressupost de despeses de l'Ajuntament i dels seus
organismes autònoms a 30 de juny de 2015.
Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament i dels seus
organismes autònoms a 30 de juny de 2015.
Estat de tresoreria de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms a 30 de
setembre de 2015.”

Els assistents se'n donen per assabentats.
5.

DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2015

Es du a terme la següent dació de compte:
“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dóna compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del període
mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2015, de conformitat amb l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de remissió
d'informació previstes a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst a la disposició transitòria única
del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, a on es desenvolupa la metodologia de càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques.”
Els assistents se'n donen per assabentats.
6.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER MODIFICAR ELS TIPUS IMPOSITIUS DE
L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES A CONSEQÜÈNCIA DE LA NOVA PONÈNCIA
DE VALORS CADASTRALS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per modificar els tipus impositius de
l'impost de béns immobles a conseqüència de la nova ponència de valors cadastrals, de
data 31 d'agost de 2015, la qual transcrita textualment diu:
“Proposta de modificació dels tipus impositius de l’IBI, a conseqüència de l’aprovació de
la nova ponència de valors
L’Ajuntament d’Inca es troba en el procés d’aprovació de una nova ponència de valors
cadastrals de caire col·lectiu, atès que la darrera aprovació va entrar en lloc en l’any
2004 i els tipus impositius amb la següent redacció:
'ARTICLE 14
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el
tipus de gravamen.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra a l’import de les
bonificacions previstes legalment.
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la Llei reguladora
són els següents:
Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,65 %
Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,60 %
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Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fou originàriament aprovada per l'Ajuntament ple, en sessió de
dia 13 de novembre de 1991. La seva darrera modificació, aprovada per acord plenari
municipal del 29 de desembre de 2003, s’aplica amb efectes de l’1 de gener de 2004.'
A l’exercici 2014 va entrar en vigor la darrera modificació dels tipus impositius, de
conformitat amb la publicació realitzada en el BOIB núm. 180, del 28/12/2013.
'ARTICLE 14
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el
tipus de gravamen.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra a l’import de les
bonificacions previstes legalment.
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la Llei reguladora
són els següents:
Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,50 %
Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,60 %
Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %'
Legislació aplicable:
La regulació de la matèria, la trobam a l'RD legislatiu 2/2004, regulador de les hisendes
locals:
'Artículo 72
1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por 100 cuando se trate de
bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos, y el máximo será el 1,10 por 100 para los urbanos y 0,90 por 100 para los
rústicos.
2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales,
que tendrá carácter supletorio, será del 0,6 por 100. Los ayuntamientos podrán
establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo diferenciado que,
en ningún caso, será inferior al 0,4 por 100 ni superior al 1,3 por 100.
6. Los ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por estar incurso el
municipio respectivo en procedimientos de valoración colectiva de carácter general,
deberán aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad al inicio de las
notificaciones individualizadas de los nuevos valores y, en todo caso, antes del 1 de julio
del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto. De este acuerdo se
dará traslado a la Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo.
Disposición transitoria decimoctava. Régimen de base liquidable y de bonificación de
determinados inmuebles en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
A los inmuebles rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la
disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
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aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, les será de aplicación,
hasta la realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general
para inmuebles de esa clase, la reducción a la que se refiere el artículo 67 y, en su caso,
la bonificación que hubiera acordado el ayuntamiento conforme al artículo 74.2. En
ambos casos, estos beneficios fiscales se aplicarán únicamente sobre la primera
componente del valor catastral, de acuerdo con lo descrito en la citada disposición
transitoria primera.
A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el componente individual de la
reducción a que se refiere el artículo 68 de esta Ley será, en cada año, la diferencia
positiva entre la primera componente del valor catastral del inmueble en el primer
ejercicio de su vigencia y su valor base. Este valor base será el resultado de multiplicar
la citada primera componente del valor catastral del inmueble por el coeficiente, no
inferior a 0,5 ni superior a 1, que se establezca en la ordenanza fiscal del impuesto. En
defecto de determinación por la ordenanza, se aplicará el coeficiente 0,5'.
Procés de creació de la ponència:
Al llarg d’aquest procés d’implantació de l’anterior ponència s’ha detectat que la relació
entre:
Pol. 001 Casc antic en relació amb el quocient establert en la disposició transitòria
divuitena (RD legislatiu 2/2004) és d’un 0,98 %.
Pol. 002 Eixample en relació amb el quocient establert a la disposició transitòria
divuitena (RD legislatiu 2/2004) és d’un 0,79 %.
Per tal motiu es va prendre consciència de la necessitat de redactar una nova ponència
de valor (dins el segon semestre de 2014) a l’objecte d’establir una adequada relació
entre els valors cadastrals resultants d’aquesta nova ponència amb els valors de mercat
de 2015. Sense perjudici de crear noves delimitacions de sòl i el resultat del coeficient
resultant ha estat no superior al 0,52 (relació amb el valor de mercat).
Es conclou que aplicant els coeficients descrits s’han fet estudis, tenint en compte els
nous valors cadastrals resultants (el valor del sòl baixa de mínima sobre un 30 %) per
tal de modificar els tipus impositius actualment en vigor.
Atès que per part de la nostra corporació s’ha comunicat en el termini previst, a la
Gerència Regional del Cadastre a les Illes Balears el tipus de gravamen d'IBI que es
proposa.
Pel tot l’exposat, el batle president eleva a l’Ajuntament ple els següents ACORDS:
Primer. En compliment del que disposen els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), s’acorda aprovar
provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns
immobles de naturalesa urbana i rústica, que afecta l’art. 14 punt 3, i queda la seva
redacció com es transcriu a continuació:
ARTICLE 14
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1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el
tipus de gravamen.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’ import de les
bonificacions previstes legalment.
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits previstos a la llei reguladora
són els següents:
•
•
•

Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,65 %.
Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,80 %.
Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %.

4. El coeficient aplicable per l’obtenció del valor base utilitzat per al càlcul de la
reducció en la base imposable dels immobles rústics amb construcció és 1.
Segon. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança
continguda en l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un
dels diaris de major tirada de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dintre dels
quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu i
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva
de l'ordenança. En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord provisional
s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se'n d'altre.”
Durant la primera intervenció del Sr. García s'incorpora a la sessió el Sr. Jerez.
Finalitzades les intervencions es passa a votar la Proposta i n'esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per
Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i el grup municipal de Proposta per les
Illes, i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per modificar els
tipus impositius de l'impost de béns immobles a conseqüència de la nova ponència de
valors cadastrals.
7.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER RATIFICAR EL NOMENAMENT DE DOS
AJUNTAMENTS COM A VOCALS DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA
PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per ratificar el nomenament de dos
ajuntaments com a vocals del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de les Illes
Balears, de data 28 d'agost de 2015, la qual transcrita textualment diu:
“Atès que el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària està format per representants
del Ministeri d’Economia i Hisenda, de la Comunitat Autònoma i de les entitats locals
existents a l’àrea de cada autonomia, i que les entitats locals existents a l’àmbit de cada
Consell Territorial estan representades, entre altres vocals, per dos representants del
conjunt dels ajuntaments amb una població de dret superior a vint mil habitants.
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Vist que la Gerència Regional del Cadastre a les Illes Balears, atenint-se allò disposat en
el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refús de la Llei de
cadastre immobiliari, sol·licita que per part de l’Ajuntament d’Inca es proposi dos
ajuntaments de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma que comptin amb una
població superior a vint mil habitants de dret. Aquesta Batlia eleva a la consideració de
la Junta de govern la següent PROPOSTA D’ACORD:
•

Primer. Proposar els ajuntaments de Llucmajor i Calvià com a vocals
representants de les entitats locals en el Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

•

Segon. Elevar aquesta proposta al proper Ple per a la seva ratificació.

Per la qual cosa, s'eleva a la consideració del Ple la següent proposta d'acord:
•

Primer. Ratificar la proposta de la Junta de Govern en la qual es proposen els
municipis de Llucmajor i Calvià com a vocals al Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

•

Segon. Traslladar aquest acord a la Gerència Regional del Cadastre en les Illes
Balears.“

Abans de procedir a les votacions el Sr. Aguilar s'absenta de la sala.
Finalitzades les intervencions es passa a votar la Proposta i n'esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per
Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i el grup municipal de Proposta per les
Illes, i cinc (5) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per ratificar el
nomenament de dos ajuntaments com a vocals del Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de les Illes Balears.
8.

PROPOSTA DE LA BATLIA EN RELACIÓ AMB LA PETICIÓ
COMPATIBILITAT DE LA SRA. MARGALIDA HORRACH BELTRAN

DE

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia en relació amb la petició de compatibilitat
de la Sra. Margalida Horrach Beltran, de data 27 d'agost de 2015, la qual transcrita
textualment diu:
“La Sra. Margalida Horrach Beltran va ser nomenada regidora de l’Ajuntament d’Inca, en
la sessió constitutiva del Ple de data 13 de juny de 2015.
Mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 8.524 de data de 23 de juliol de 2015, la
Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques comunica que la Sra. Margalida Horrach Beltran
ha sol·licitat la compatibilitat entre la seva feina com a funcionària de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en la categoria d’ordenança de l’IES Pau Casesnoves i
l’altra activitat, també pública, com a regidora a temps parcial de l’Ajuntament d’Inca.
A efectes de resoldre aquesta petició es demana a l’Ajuntament d’Inca informi sobre la
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conformitat a l’adscripció a aquest segon lloc de feina, d’acord amb allò disposat a l’art.
9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques.
Consideracions jurídiques
Primer. L’art. 1 de la Llei 53/1984 disposa que el personal comprès en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta Llei no podrà compatibilitzar les seves activitats amb l'acompliment, per si o
mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic,
excepte en els supòsits previstos en la mateixa.
Segon. L’art. 2 d’aquesta llei assenyala que aquesta és d’aplicació, entre altres, al
personal al servei de les comunitats autònomes i dels organismes d’aquestes
dependents, així com de les seves assemblees legislatives i organismes institucionals.
Tercer. L’art. 5 d’aquest cos legal disposa que excepcionalment el personal subjecte a
aquesta llei podrà compatibilitzar les seves activitats amb l’acompliment dels càrrecs
electius de membres de les corporacions locals, tret que exerceixin en aquestes
mateixes càrrecs retribuïts en règim de dedicació exclusiva. Aquest mateix article, en el
seu segon paràgraf, assenyala que en aquest supòsit excepcional en què s’exerceixin
les dues activitats només podrà percebre's la retribució corresponent a una de les dues
activitats, sense perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que
corresponguin per l'altra. No obstant això, continua exposant aquest article, que en els
supòsits de membres de les corporacions locals en la situació de dedicació parcial es
podran percebre retribucions per tal dedicació, sempre que l'exerceixin fora de la seva
jornada de treball en l'Administració, i sense superar en cap cas els límits que amb
caràcter general s'estableixin.
Conclusions
La Sra. Margalida Horrach Beltran no exerceix el seu càrrec de regidora en règim de
dedicació exclusiva, per la qual cosa compleix amb el requisits de l’excepcionalitat
previst a l’art. 5 abans mencionat. A més, la Sra. Horrach tampoc ha estat declarada en
situació de dedicació parcial, per la qual cosa percep únicament les dietes i
indemnitzacions per assistències que li corresponen i que es varen aprovar a la sessió
plenària de data 3 de juliol de 2015.
Per altra banda, vist que l’horari del lloc de treball principal respecte del qual es demana
informe, ordenança a l’IES Pau Casesnoves, és de 7.30 a 15 hores, i tenint en compte el
dret que té la Sra. Horrach d’assistència a reunions i sessions d’òrgans col·legiats, es
considera que és factible compatibilitzar aquest lloc de feina amb les funcions de
regidora.
Per tot l’exposat, s’eleven a la consideració del Ple les següents PROPOSTES D’ACORD:
•

Primer. Informar favorablement, pel que afecta aquesta corporació com a
adscripció a l’activitat pública secundària, la declaració de compatibilitat de la
regidora Sra. Margalida Horrach Beltran entre el càrrec d’ordenança de l’IES Pau
Casesnoves i el càrrec de regidora d’aquest ajuntament.

•

Segon.

Donar

trasllat

d’aquest

informe
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a

la

Conselleria

d’Hisenda

i

Administracions Públiques.”
Abans de començar a debatre el punt, la Sra. Horrach s'absenta de la sala.
Finalitzades les intervencions es passa a votar la Proposta i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (19).
El Sr. Aguilar s'incorpora a la sessió.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia en relació amb
la petició de compatibilitat de la Sra. Margalida Horrach Beltran.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I ESPORTS SOBRE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DIJOUS BO
2015
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Educació,
Formació i Esports sobre la convocatòria dels premis Dijous Bo 2015, de data 10 d'agost
de 2015, el qual transcrita textualment diu:
“La Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, reunida en sessió
extraordinària de data de 29 de juliol de 2015, informà favorablement la següent
proposta de bases reguladores de la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2015, que eleva
a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca:
Aprovar les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2015, del
següent contingut textual:
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DIJOUS BO 2015
L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2015 amb la
finalitat d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva contribució
a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el
progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests
camps. Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca els Premis Dijous Bo
2015, d’acord amb les bases següents:
1. SECCIONS
Els Premis Dijous Bo podran concedir-se en les seccions següents:
a) Premi Dijous Bo de la Comunicació:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat que, des del camp del periodisme i la comunicació, hagin
realitzat una aportació important en la defensa de la informació i del pluralisme com a
eines per ajudar a enriquir la societat inquera.
b) Premi Dijous Bo d'Acció cívica i social:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, la iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una millor
convivència o major benestar dels homes i dones de la ciutat d’Inca.
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c) Premi Dijous Bo d'Economia:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un projecte
empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i prosperitat de la nostra ciutat.
d) Premi Dijous Bo de l’Esport:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant en el món de
l’esport tant en l’àmbit competitiu com per l’aportació feta en la promoció de l’esport de
la ciutat d’Inca en qualsevol modalitat.
e) Premi Dijous Bo de les Arts, les Ciències i la Cultura:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, que des dels camps de les lletres, les arts, les ciències socials,
la filosofia, la investigació científica i acadèmica, i altres disciplines humanístiques hagin
aportat els seus coneixements i, en general la seva obra, en benefici de la societat
inquera.
f) Premi d'Honor Dijous Bo:
Aquest premi s'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant, per la seva
aportació al progrés de la ciutat d’Inca.
Únicament es lliurarà un premi de cadascuna de les seccions convocades. Aquests
premis no es podran concedir a títol pòstum.
2. BENEFICIARIS
Podran ser beneficiàries dels Premis que es regulen en aquest reglament les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els
requisits que en cada cas exigeixin les bases de la convocatòria dels Premis Dijous Bo.
Les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.
3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Les propostes de candidatures hauran
acompanyada de la documentació següent:
•
•
•

de

presentar-se

mitjançant

instància

Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la
candidatura.
Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats,
quan aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri
convenient, a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES
El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 15 d'octubre de 2015. Les propostes
s’han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1).
Hi seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que hi arribin per correu,
si la data d’emissió no és posterior a dia 15 d'octubre de 2015.
5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES
La Comissió Informativa de Cultura és l’encarregada de resoldre les propostes de
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candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. Un cop escoltat el
suggeriment del Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, la
Comissió Informativa de Cultura realitzarà les propostes de concessió dels Premis Dijous
Bo especificats en el punt 1 de la convocatòria, les quals elevarà a la consideració del
Ple de l’Ajuntament d’Inca. Per a la seva concessió, els Premis Dijous Bo requeriran
acord plenari de la corporació municipal adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de
la majoria simple. La concessió dels Premis Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes
de la fira del Dijous Bo i els premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar deserta/es aquelles categories en què consideri que
les propostes presentades no són adients. La Comissió Informativa de Cultura resoldrà
tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. L’acord plenari adoptat a
l’efecte serà inapel·lable.
6. CONTINGUT DELS PREMIS
Els Premis Dijous Bo no tendran dotació econòmica i consistiran en una peça artística
acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.
7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES
La participació a la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2015 suposa la total acceptació
d’aquestes bases.”
Durant la intervenció de la Sra. Tarragó, la Sra. Horrach s'incorpora a la sessió.
Durant la intervenció del Sr. Batle, el Sr. Jerez s'absenta de la sala.
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 Cultura, Educació, Formació i Esports sobre la convocatòria dels Premis Dijous Bo
2015.
10.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA SOBRE L'ADMISSIÓ
HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS

Atès que la moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre a
votació la seva inclusió dins l'ordre del dia, i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat(20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal de MÉS per Inca sobre l'admissió
humanitària dels refugiats, de data 1 de setembre de 2015, la qual transcrita
textualment diu:
“Segons dades d'ACNUR (l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats),
prop de 300.000 migrants i refugiats han intentat arribar en el que duim d'any a Europa
via el Mar Mediterrani. 2.440 han mort en l'intent.
Els refugiats fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror de l'Estat Islàmic. Són
persones que provenen de països amb crisis humanitàries agudes com Síria, Líbia o
Eritrea. Aquest estiu, la majoria d'aquestes persones han intentat entrar a Europa per la
ruta Central, via Itàlia, o per la ruta Est, via Grècia i els Balcans. En la seva ruta, són
víctimes de les màfies del tràfic de persones, tractades com una simple mercaderia.
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Davant aquesta situació d'emergència, els països que formen la Unió Europea han donat
una resposta del tot insuficient. Com a mostra d'aquesta insolidaritat, dels quasi 4
milions de refugiats sirians fins a febrer de 2015, poc més de 40.000 han sigut admesos
a Europa, i només 130 a l'estat espanyol. Mentrestant, la major part de les persones
refugiades són acollides a països més empobrits com Líban, Turquia, Jordània o Egipte.
L'estat espanyol ha demostrat una falta de compromís i solidaritat vers aquesta
emergència humanitària. La Comissió Europea va proposar aquest mes de juliol una
proposta de mínims per acollir entre els països membres a 60.000 persones refugiades.
El ministre d'Interior del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, va rebutjar la quota
assignada a l'estat espanyol de 4.300 persones, i només en va acceptar 1.300
demandants d'asil.
El govern ultradretà, anti-migrants i xenòfob d'Hongria va decidir aquest estiu gastar-se
32 milions d'euros en la construcció d'una tanca amb concertines per blindar la seva
frontera amb Sèrbia i fer més complicat el pas de les persones refugiades en seu camí
cap als països del nord d'Europa. Un obstacle més per a persones que han deixat zones
de guerra i que cerquen de forma desesperada protecció.
Per altra banda, cal destacar que la societat europea ha pres consciència de la situació.
Les darreres notícies de morts en el trasllat de refugiats en camions tancats o els atacs
de grups neonazis a albergs de refugiats a Alemanya han sigut respostes amb
manifestacions de suport i de benvinguda a les persones refugiades. Les institucions
democràtiques europees haurien d'agafar el testimoni d'aquestes manifestacions de
suport, deixar enrere les polítiques per crear una Europa-Fortalesa, i donar un gir a les
polítiques d'asil i de cooperació amb els països empobrits del Mediterrani. És necessari
que les institucions estiguin a l'altura d'aquesta crisi de refugiats. Les administracions
locals poden col·laborar amb la seva disposició a acollir persones de forma temporal, en
funció de les seves capacitats.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al Ple l'adopció del següents
ACORDS:
1. El Ple de l'Ajuntament d'Inca sol·licita al Govern de l'Estat espanyol un compromís
ferm amb les persones refugiades, rectificant la postura presa a la darrera reunió
de ministres de Justícia i interior de la Unió Europea i l'anunci de la seva
predisposició a acollir les persones refugiades que proposava la Comissió
Europea.
2. L'Ajuntament d'Inca es posarà a disposició del Govern de l'Estat espanyol per
l'acolliment temporal d'algunes d'aquestes persones, segons les capacitats del
nostre municipi.”
El Sr. Frontera expressa el seu desig que aquesta moció esdevengui una declaració
institucional de tots els grups polítics en lloc d'una moció presentada pel seu grup.
Intervenen els diferents grups polítics.
El Sr. Jerez s'incorpora a la sessió.
Finalitzades les intervencions els reunits acorden suprimir el tercer, quart i quint
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paràgrafs de la part expositiva, i modificar el primer punt dels acords de la següent
manera: “El Ple de l'Ajuntament d'Inca sol·licita al Govern de l'Estat espanyol un
compromís ferm amb les persones refugiades i l'anunci de la seva predisposició a acollir
les persones refugiades que proposava la Comissió Europea.”
El Sr. Frontera vol que consti en acta que aquesta és una retallada substancial de la
Moció i que vol que quedi clar que el seu grup en subscriu íntegrament el 100 % dels
paràgrafs 3, 4 i 5. No obstant això, ho accepten per tal d'arribar a un acord i que sigui
una declaració institucional, tot i que la declaració queda reduïda i molt coixa.
El Sr. Torres vol fer constar en acta l'esforç del grup municipal de MÉS per Inca per
intentar arribar a un consens entre tots.
Seguidament es passa a votar l'esmena i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Finalment es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Declaració institucional sobre
l'admissió humanitària dels refugiats del següent contingut literal:
“Segons dades d'ACNUR (l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats),
prop de 300.000 migrants i refugiats han intentat arribar en el que duim d'any a Europa
via el Mar Mediterrani. 2.440 han mort en l'intent.
Els refugiats fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror de l'Estat Islàmic. Són
persones que provenen de països amb crisis humanitàries agudes com Síria, Líbia o
Eritrea. Aquest estiu, la majoria d'aquestes persones han intentat entrar a Europa per la
ruta Central, via Itàlia, o per la ruta Est, via Grècia i els Balcans. En la seva ruta, són
víctimes de les màfies del tràfic de persones, tractades com una simple mercaderia.
Per altra banda, cal destacar que la societat europea ha pres consciència de la situació.
Les darreres notícies de morts en el trasllat de refugiats en camions tancats o els atacs
de grups neonazis a albergs de refugiats a Alemanya han sigut respostes amb
manifestacions de suport i de benvinguda a les persones refugiades. Les institucions
democràtiques europees haurien d'agafar el testimoni d'aquestes manifestacions de
suport, deixar enrere les polítiques per crear una Europa-Fortalesa, i donar un gir a les
polítiques d'asil i de cooperació amb els països empobrits del Mediterrani. És necessari
que les institucions estiguin a l'altura d'aquesta crisi de refugiats. Les administracions
locals poden col·laborar amb la seva disposició a acollir persones de forma temporal, en
funció de les seves capacitats.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al Ple l'adopció del següents
ACORDS:
1. El Ple de l'Ajuntament d'Inca sol·licita al Govern de l'Estat espanyol un compromís
ferm amb les persones refugiades i l'anunci de la seva predisposició a acollir les
persones refugiades que proposava la Comissió Europea.
2. L'Ajuntament d'Inca es posarà a disposició del Govern de l'Estat espanyol per
l'acolliment temporal d'algunes d'aquestes persones, segons les capacitats del
nostre municipi.”
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11.

MOCIONS URGENTS

PROPOSTA DE LA BATLIA PER TAL DE NOMENAR ELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ AL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre
a votació la seva urgència dins l'ordre del dia, i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat(21).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per tal de nomenar els representants de la
corporació al Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, de data 2 de setembre de
2015, la qual transcrita textualment diu:
“En data 3 de juliol de 2015 el Ple de l'Ajuntament va acordar nomenar els
representants de la corporació a altres organismes i institucions, entre ells en el
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
En data 7 d'agost de 2015, registre d'entrada núm. 8.920, el Consorci sol·licita el
nomenament d'un representant titular y dos suplents.
El Ple de dia 3 de juliol havia designat com a titular el Sr. Virgilio Moreno Sarrió i com a
suplent el Sr. Antelm Ferretjans Llompart.
En conseqüència és necessari el nomenament d'un altre suplent, per la qual cosa el Sr.
Batle eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament la següent proposta d'acord:
1. Designar com a representant suplent en el Consorci de Infraestructures de les
Illes Balears el Sr. Gori Ferrà Frau, mantenint les altres designacions que en
aquest Consorci va fer el Ple de dia 3 de juliol.
2. Notificar al Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears que els representants
de l'Ajuntament d'Inca a aquest organisme són:
Titular:
Suplents:

Sr. Virgilio Moreno Sarrió.
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau”

Finalitzades les intervencions es passa a votar la Proposta i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per tal de
nomenar els representants de la corporació al Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears.
12.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Jerez abandona la sessió.
El Sr. Torres, del grup municipal del Partit Popular, formula els següents:
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1. Tenen pendents una sèrie de temes de què no han rebut resposta: grades i vestidors
del Sallista, taules i cadires, pla de xoc, informes econòmics...
El Sr. Batle contesta que els informes econòmics i el pla de xoc ja els ho han entregat, i
que quant al Sallista poden anar directament a Urbanisme, on tenen tota la informació.
2. Voldrien saber què pensen ara de la gestió tributària que varen començar a posar en
marxa la passada legislatura i que se'ls va denunciar que era il·legal després que hagués
hagut una sentència contra la constructora de l'Hospital i l'Ajuntament de cobrar 24.000
euros ha passat a cobrar 180.000 euros. Evidentment no devia ser tan il·legal quan el
Jutjat els ha donat la raó i aquesta llicència ha significat un increment de 156.000 euros a
les arques municipals.
El Sr. Batle explica que l'Hospital es va inaugurar l'any 2007 i que aquí estan parlant de les
taxes municipals de la llicència de les obres de l'Hospital, de fa més de 10 anys, i
evidentment cantaran victòria quan es resolgui definitivament. Esperen que la
constructora no vagi endavant amb el recurs, i estaran contentíssims si l'Ajuntament
d'Inca pot ingressar finalment aquests 180.000 euros, que no és que siguin un regal, sinó
que s'haurien d'haver exigit en el seu moment a la constructora igual que se li exigeix a
qualsevol ciutadà que fa una obra i ha de pagar unes taxes; considera que era la seva
obligació i allò que marquen les ordenances municipals.
3. Demana quina valoració fa l'equip de govern sobre les declaracions envers el Teatre
Principal del conseller Joan Font, que com a representant de la institució insular va fer
sobre el desprestigi dels doblers públics, quan tots els que estan ara en aquesta sala
pensaven que el Teatre Principal era una inversió important per a la ciutat.
El Sr. Rodríguez contestarà per escrit.
4. El dia 3 d'agost varen rebre un correu electrònic a les 11.10 h del matí informant que
es faria un minut de silenci a les 12 h. Els correus no s'obren al moment, la qual cosa no
deixa marge per poder assistir-hi. En aquestes qüestions protocol·làries agrairien una
cridada per telèfon a fi de saber-ho amb temps.
El Sr. Batle ho comparteix i contesta que ho milloraran.
5. Varen dir que abans del Ple durien a terme una reunió de portaveus per parlar dels
temes amb anterioritat, com podria haver estat la Moció del grup municipal de MÉS per
Inca, però no l'han tengut. Els agradaria procedir amb aquesta metòdica.
6. Han vist que s'ha rescindit el contracte amb Ibred, segons pareix per problemes
tècnics, i els agradaria saber si no hauria estat possible arreglar aquests problemes i si
preveuen continuar amb el servei o si ja tenen pensat qui el realitzarà, ja que tenia una
bona resposta per part dels ciutadans.
El Sr. Frontera contesta que varen parlar amb l'empresa, ja que li consta que el servei no
funcionava com pertocava des dels darrers mesos. Informa que l'anterior regidor ho va
intentar solucionar, i parlant amb l'empresa li varen explicar que els equips eren de l'any
2011, que eren massa antics i convenia canviar-los. Com que no funcionava, es decidí
rescindir el contracte. Explica que la present setmana han tengut reunions amb diferents
empreses i que partint de les seves propostes decidiran per quina solució es decanten.
Anuncia que tenen la intenció de continuar el servei, però que feia mesos que ja no
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s'estava donant.
7. Han vist que els propietaris de la plaça de Mallorca demanen a l'Ajuntament que es
reobrin els seus aparcaments.
El Sr. García contesta que la passada legislatura varen arribar a l'acord que durant dos
mesos el pàrquing seria gratuït, i s'ha prolongat fins ara. De cara als usuaris actuals no
funcionava bé i varen arribar a l'acord que en el mes de setembre es donaria una solució
definitiva, però a la reunió que varen mantenir amb els usuaris ningú va manifestar la seva
intenció de vendre la seva plaça, sinó més aviat que aquesta solució que fos gratuït els
impedia segons quins dies utilitzar la seva plaça. Creu que va sortir al diari, però pensa
que va ser un component periodístic.
El Sr. Batle confirma que a la reunió ningú va demanar que l'Ajuntament li compràs la seva
plaça, tot i que és cert que va sortir al diari.
8. Al carrer de Santiago Rusiñol hi ha un edifici abandonat, amb queixes que hi ha rates i
brutor. Espera que hi aportin una solució.
9. També han vist en premsa que hi ha una proliferació d'incendis. Volen saber si tenen
un pla de prevenció i actuació al respecte.
El Sr. García contesta que amb l'estat del món rural a Inca té molta feina i moltes
actuacions a realitzar, hi ha molt per arreglar en els camins i finques. És una tasca que
duran endavant. Efectivament confirma que hi ha hagut un parell d'incendis, es coneixen
els motius, i efectivament és que algú ha pegat foc. S'ha intervengut amb rapidesa i no
s'han produït grans danys, sinó que ha estat responsabilitat menor. No els consta que
s'hagi detingut cap piròman, ni que hi hagi mà criminal, sinó que ha estat per qualsevol
descuit; comenta que fins i tot podria ser perfectament –com s'ha comentat en ocasions–,
que, circulant qualsevol maquinària moderna, s'hagi produït foc per una guspira. Esmenta
que ha estat un estiu especialment calorós i que el nivell de pluges ha estat baix, però s'ha
d'agrair que han estat petits incendis.
Al Sr. Torres no li ha quedat clar si han elaborat un pla de prevenció i informació per a la
gent per tal que no es torni a produir, sinó que només diu que queda molt per fer, la qual
cosa és normal, ja que es tracta d'una ciutat viva i no s'acabarà la feina.
El Sr. Batle diu que encara no han arribat als cent dies.
10. Han vist que els han tornat a robar cable i vol saber si s'ha pogut arreglar, i si han
previst algun pla d'actuació policial, atès que això crea problemes als veïns. Considera
que han de tenir la cura per prevenir i solucionar-ho tan aviat com sigui possible.
La Sra. Barceló contesta que efectivament es varen robar 1.300 metres de cable als
carrers de Sant Bartomeu, el Canonge Garau, Pollença, el Pare Torrens i la plaça de
Lompoc. Informa que es va incrementar la vigilància policial i la col·laboració amb la
Guàrdia Civil. Conclou que no s'ha tornat a produir i que no s'ha recuperat res.
11. Han vist que hi ha hagut queixes quant al tancament de les terrasses, especialment a
la plaça de la Llibertat i Antoni Fluxà. Preguen es faci complir la normativa municipal i es
prenguin les mesures adients perquè els veïns puguin descansar.
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La Sra. Triguero explica que han duit a terme algunes actuacions respecte al tancament en
aquests dies. Tenen problemes de renous, han aixecat actes dels incompliments com s'ha
fet fins ara, ja sigui per horari de tancament o per renous. Exposa que per fer complir la
normativa es denuncia i se sanciona. Comenta que hi ha un altre problema, i és que els
nins juguen amb les pilotes, al carrer de l'Aigua els mateixos usuaris lleven els cartells. Si
tenen alguna solució i la hi volen aportar, serà benvinguda.
12. Quant a la nova parada del bus, no els agradava gaire la marquesina i així com havia
quedat, i resulta que just abans del Ple tot ha desaparegut. No sap si és que tenen algun
infiltrat, perquè no creu que sigui casualitat. Considera que els únics perjudicats han estat
els ciutadans, perquè està molt a lluny, especialment per a les persones majors. És cert
que ara és molt més ràpid perquè el bus no ha d'entrar a Inca, però s'ha perjudicat els
ciutadans amb aquesta distància.
La Sra. Triguero contesta que la parada s'ha canviat per les queixes dels veïns, el col·lapse
de l'avinguda d'Alcúdia i el carrer dels Reis Catòlics i perquè són trajectes exprés. Esmenta
que varen parlar amb el Consorci de Transports i que la idea és canviar la parada a la que
hi ha devora el tren, però com que es tracta de parades exprés no els deixen. Informa que
aquesta parada només és temporal i que quan estigui feta la Ronda Nord es tornarà al seu
lloc. L'han llevat avui perquè just el dia abans de canviar la parada un bus li va fer un cop,
i avui el Consorci l'ha duit a uns ferrers de Marratxí, que l'arreglaran, i suposa que en tres o
quatre dies tornarà a estar instal·lada. Comenta que la dita parada és la mateixa que hi ha
a Reis Catòlics i que la idea és fer una parada més gran; però, amb el mes d'agost per
enmig no hi han estat a temps i per agilitzar-ho s'ha posat la mateixa.
El Sr. Batle explica que aquesta aturada del bus no ha sortit en dos mesos, sinó que ve de
temps enrere, i no entenen de cap de les maneres com disposant d'una estació hagin de
tenir aturades dins el casc urbà, sobretot de línies que no són pròpiament urbanes. En el
mes de juny els tècnics requereixen l'Ajuntament a una reunió amb el Consorci i els diuen
que això és el que hi ha i que, si no volen la parada aquí, el bus no s'aturarà a Inca, i el que
no poden és consentir que aquesta línia desaparegui en plena temporada turística quan hi
ha centenars, milers d'inquers i inqueres que es desplacen a la zona nord a treballar i
empren aquestes línies. La prioritat de l'equip de govern és que els autobusos s'aturin a
l'estació, que per això hi és. Ara bé, reitera que és una solució temporal, que estan
esperant la visita del director general de Transports i que una de les qüestions que li
plantejaran és que els autobusos es tornin a anar a l'estació, perquè no pot ser que totes
les empreses adjudicatàries d'aquestes línies diguin a l'Ajuntament que no volen entrar a
l'estació. Assenyala que Palma té l'estació a on la té, Alcúdia també, i que no poden anar
posant aturades dins el casc urbà en consideració amb les empreses adjudicatàries
d'aquestes línies. Tenen un criteri, i és que tots els autobusos han d'anar a l'estació.
L'amenaça era aquesta, que si no feien el canvi no s'aturarien a Inca, i no podien deixar
tota aquesta gent sense les línies esmentades. No obstant això, considera que allò que
s'ha de fer és que els busos tornin a l'estació.
El Sr. Torres comparteix el 100 % de l'exposició del Sr. Batle, que això és governar, es
tracta de prendre decisions. Explica que l'aturada a Reis Catòlics no és perquè les
empreses concessionàries del TIB els hagin amenaçat de no aturar a Inca, sinó que el
transport a les IB està per concessions de línies, hi ha unes freqüències que es varen
pactar i el transport a determinades zones que passaven a Inca va disminuir perquè no era
rendible, i el Consorci de Transport per donar servei al municipi d'Inca va demanar a línies
que no tenien el servei contractat a Inca si es podien aturar aquí; comenta que a posta no
volien anar a l'estació de busos, perquè aquestes línies que s'aturen a Inca no són les que
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fan el servei d'Inca, són exprés, i va ser el Consorci qui ho va demanar. Explica que per als
de les línies exprés quan més enfora de la ciutat estiguin molt millor, perquè són menys
problemes, menys temps; però, ells s'han de preocupar pels ciutadans d'Inca, han de
facilitar que el transport públic estigui com més a prop millor, i quan governaven varen
insistir que havia de ser a Reis Catòlics i no aquí a on l'han posat, que és a on ja la volien
posar per a comoditat dels autobusos. Exposa que evidentment hi havia queixes dels
veïns, però que s'havia de decidir si la majoria d'inquers, treballadors, que agafen el bus
s'han de desplaçar molt més lluny.
13. Han rebut queixes de la festa que es va celebrar al Quarter General Luque de Los 40
Principales, que es va fer en diumenge. Comenta que la gent demana si es pot fer en
divendres o dissabte, ja que molts inquers en dilluns fan feina. Per altra banda, indica que
hi va haver un problema greu, que durant dos o tres dies hi va haver un renou intens, que
hi va haver moltes queixes i que el problema es va pal·liar quan es varen retirar els equips
de so. Molta gent pensava que era la línia de Wi-Fi o una alarma, però al final eren els
equips de so que emetien unes pitades bastant molestes per als veïns del voltant.
El Sr. Peña explica que quant al so és impossible que provingui dels equips, ja que el
mateix camió que els va dur diumenge al matí se'ls va endur el diumenge vespre. Informa
que la durada va ser des de les 21 h fins a la 1 h de la matinada, amb un èxit de
participació de quasi 4.000 persones. Desconeix d'on podia provenir el renou, ells no varen
sentir res i tampoc li consta cap queixa en aquest sentit. En qualsevol cas, afirma que es
millorarà tot el que es pugui.
14. Hi ha registres d'entrada d'empreses que es queixen del pagament de les factures
amb molt de retard.
El Sr. García explica que certamen són factures de l'anterior equip de govern, del seu
moment, que s'han destorbat molt a firmar-les, i s'estan pagant amb bastant retard.
Comenta que el Sr. Jerez avui al matí encara firmava factures.
El Sr. Torres comenta que és una bona excusa.
15. Volen saber per què no s'han contractat encara les 39 persones del SOIB, un tema
que varen deixar enllestit per realitzar la selecció de personal; li sorprèn que essent un
tema de batalla a la passada legislatura sobretot per part del grup municipal del
PSIB-PSOE, hagi passat tot l'estiu i encara no estiguin contractades.
La Sra. Weber explica que ja s'estan fent les entrevistes i que la subvenció acaba al final
d'octubre. Tenen previst que la gent ja estigui contractada dia 14 de setembre. Voldrien ser
molt més àgils en el futur en aquestes coses, perquè interessa al municipi i sobretot a
aquestes 39 persones, que són aturats de llarga duració. Informa que la preselecció es va
dur a terme en el mes d'abril, un mes abans de les eleccions, i que el consistori nou ha
hagut de valorar quines són les necessitats que tenen les diferents àrees. Esmenta que hi
ha hagut el mes d'agost per enmig, per la qual cosa el procés s'ha allargat una mica.
16. Han vist que una persona del departament de Serveis Socials cobrirà, com a càrrec de
confiança, la coordinació de l'Àrea de Formació i Ocupació. Demana si preveuen cobrir
aquesta vacant que es deixa, ja que l'Àrea té molta necessitat i una pressió important.
La Sra. Oses contesta que de moment a l'Àrea de Serveis Socials no hi ha cap vacant, que
s'ha sol·licitat una excedència laboral, però que actualment la treballadora encara
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continua les seves tasques en el departament. A més, estan fent feina per elaborar un
borsí per cobrir la dita plaça, atès que el borsí existent està exhaurit. Informa que l'equip
de govern ja ha fet passes i ha ampliat el personal de Serveis Socials amb un
administratiu; informa que a poc a poc esperen comptar amb més professionals que fan
falta en el departament i de la qual cosa tant s'han queixat, com per exemple seria la
figura d'un psicòleg. Exposa que l'orientadora laboral es cobrirà i que ja ha començat un
auxiliar administratiu des de fa més o manco tres setmanes, que també surt del borsí de
l'Ajuntament.
Al Sr. Torres li consta que ha començat un auxiliar administratiu, però que també n'han
llevat un.
La Sra. Oses explica que abans l'àrea comptava amb un conserge i un auxiliar
administratiu, i que ara disposa de dos auxiliars administratius i d'un conserge, que
malauradament està en un període de baixa, però que hi tornarà.
El Sr. Torres diu que no parla de baixes, sinó d'una persona que estava a Serveis Socials,
que ha acabat; comenta que ho han vist en els decrets i no han dit res.
La Sra. Oses explica que hi va haver una persona durant sis mesos per volum de feina i
que ara hi ha una funcionària interina provinent de la borsa de l'Ajuntament. L'equip de
govern anterior havia fet un contracte a dita persona de quatre mesos, i no podia superar
els sis mesos, que acabava, i ara han augmentat perquè ja és una plaça amb la qual es
dota el departament i fins que surti la definitiva estarà ocupada durant aquests quatre
anys.
El Sr. Torres explica que no discuteixen del mateix.
El Sr. Batle aclareix que la vacant es cobrirà.
17. Volen saber si s'han reposat els contenidors que va sol·licitar l'Associació de Veïns de
Crist Rei al carrer de Josep M. Llompart núm. 40 i que es varen llevar per queixes dels
veïns.
La Sra. Barceló contesta que és així, però que, a més, no és l'únic cas, informa que també
hi ha veïns que varen demanar una ubicació a l'equip de govern anterior i ara han canviat
el criteri perquè no els ha convençut, i tornen a demanar canvis. Suposa que n'hi haurà
més.
18. Al parc d'Europa hi ha moltes queixes de manteniment, de brutor, de seguretat
ciutadana, de botellot, i tot plegat prolifera molt a l'estiu.
La Sra. Barceló és ben conscient de la situació, com ho eren abans de governar perquè
també ho patien, comenta que s'actuarà en aquest sentit, en la neteja i incrementant la
vigilància. No és un problema d'ara, sinó que persisteix en el temps des d'abans de
governar.
El Sr. Torres insisteix que el seu plany no és aquest, sinó que hi ha hagut moltes queixes de
veïns durant l'estiu via instància, xarxes socials, comunicat i personalment que hi han
anat. Demana si pensen actuar amb relació a les queixes rebudes.
La Sra. Barceló contesta que sí a tot.
18

19. Hi ha hagut moltes queixes amb relació al llum a carrers que no tenen res a veure
amb els que s'han comentat de robatori de coure. Comenta que segurament també és un
problema que persisteix de sempre.
El Sr. García contesta que és un assumpte de gran complexitat. L'equip de govern anterior
va decidir gastar quasi 3.000.000 euros en enllumenat, una instal·lació que hauria d'estar
acabada fa quatre mesos, és a dir, abans de les eleccions, i no hi està. Envestir una obra
d'aquesta envergadura que s'havia de fer en dos mesos segons el grup municipal del Partit
Popular, i que quasi vuit mesos després encara dura, és d'una complexitat. La plaça
d'Orient no entra dins aquest projecte, sinó que arrossega problemàtica antiga:
diferencials magnetotèrmics que boten. Assenyala que va ser un o dos dies, perquè passa
cada dia per allà davant i els veïns li varen fer saber i, com ja sap el Sr. Torres, que ha
governat, quan un veí fa saber una cosa s'intenta actuar molt aviat, perquè això és
governar. El tècnic municipal quan va començar a ploure estava molt preocupat de com
reaccionaria tota la instal·lació d'enllumenat feta amb aquest volum de tres zones de les
quatre, i no varen dormir més d'un vespre, tot i que no ha plogut gaire. Per tant,
assumeixen les actuacions de l'anterior l'equip de govern, esperen que surti bé, i es
felicitaran tots que aquesta instal·lació d'enllumenat que varen decidir amb aquest volum i
de tanta extensió surti bé. Exposa que s'està cercant solució a l'única zona on varen
decidir no actuar, que és aquesta zona de casc antic a on el Sr. Torres diu que s'apaga el
llum; és la zona que varen deixar sense actuar, i ara estan valorant com fer-ho i donar una
solució.
El Sr. Torres vol aclarir que la decisió política de fer l'enllumenat públic és del seu propi
equip, però que el temps i el tècnic vénen avalats pels informes tècnics, no per la decisió
política, i creuen que l'enllumenat públic nou no és el que està donant problemes.
El Sr. García contesta que els carrers Santiago Rusiñol i Antoni M. Alcover, etc., disposen
d'enllumenat nou amb problemes. La pròrroga dels tècnics va finalitzar fa quatre mesos i
els polítics no varen prendre cap decisió d'exigir res a l'empresa. Assumeixen el que varen
fer i intentaran que acabi bé, però, si vol entrar en discussions i no en concòrdia, està
disposat a fer un altre esforç per tal d'arribar a consensos.
20. Hi ha queixes quant a la plaça del Mercadona de General Luque, pareix que a la zona
de jocs n'hi ha d'espenyats; no ho han comprovat, però li han fet arribat la informació. Hi
havia unes fotos publicades a les xarxes socials que eren preocupants d'aquest espai.
La Sra. Barceló desconeix aquestes fotos. Contesta que quant a la neteja està millor del
que estava, però que les coses s'embruten. Informa que estan intentant reforçar la neteja
a les zones més conflictives a fi que la ciutat tengui millor aspecte.
21. Demana si s'han retirat contenidors del centre de la ciutat.
La Sra. Barceló contesta que no, que potser algun de puntual per arreglar-lo. Explica que
n'hi ha que s'han fet nets, a alguns s'han arreglat les rodes, tapadores, etc., però que a dia
d'avui hi són tots els contenidors.
22. Demana que tenguin cura amb totes les zones que estan plenes de fang i de terra a
causa de les pluges i de les obres de canalització del gas ciutat. No sap si les empreses
faran el manteniment o l'haurà de realitzar l'Ajuntament.
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El Sr. Batle contesta que Redexis ha de fer 33 km de síquies a la ciutat per un projecte que
ja es varen trobar en aquesta nova legislatura. Informa que estan efectuant un seguiment
a l'empresa a través dels serveis tècnics municipals i que periòdicament estan mantenint
reunions amb els responsables per exigir-los al màxim el compliment amb la ciutadania,
com ha passat als carrers de Vicenç Ensenyat i el General Weyler.
23. Volen saber si les obres de la Residència Miquel Mir estan acabades.
El Sr. García contesta que la teulada està acabada, però que no està liquidada perquè falta
la darrera certificació. Comenta que la distribució haurà de ser objecte d'una altra inversió.
Informa que ja hi han fet net, han pintat les parets, i que comencen a enllestir les
habitacions. Exposa que varen col·locar unes carpes provisionals per donar ombra a la
planta baixa.
Al Sr. Torres li ha estranyat que les obres estiguin acabades i ningú els n'hagi informat.
24. Volen saber com està el tema de les sepultures, les tombes, el cementeri, ja que
varen veure en premsa que s'havien de resoldre; demana si ja tenen l'informe tècnic, si
s'ha informat els propietaris, el cost que tendrà per a l'Ajuntament o si repercutirà en els
propietaris.
El Sr. Ferretjans contesta que ja coneixen l'estat lamentable de moltes tombes de part del
cementeri antic. Només pot dir que estan en camí de solucionar la problemàtica. El procés
de comunicació als propietaris i com ho faran és un poc lent perquè a vegades el títol de
propietat no coincideix amb qui contribueix amb el de pagament de la tomba. Indica que
altres vegades alguns propietaris ja són morts i per a moltes tombes no saben a qui han
d'acudir. Hi ha l'ordenança del cementeri i dels serveis funeraris, i deixa ben clar que el
manteniment i la conservació dels nínxols, panteons i esteles correspon al propietari.
Afirma que l'Ajuntament acatarà l'Ordenança i que la farà complir en la mesura en què
sigui possible.
25. Han vist que en els darrers dies hi ha una proliferació de demandes de noves tombes,
i no sap si és que l'Ajuntament està duent una campanya per activar que la gent que hi
estava interessada en pugui sol·licitar. Imagina que també es realciona amb el fet que
l'Ajuntament té previst ampliar el cementeri, perquè en poques setmanes ha arribat molta
demanda de tombes.
Al Sr. Ferretjans no li consta que hi hagi hagut gaire augment de demanda. Exposa que
encara no s'han proposat fer una ampliació perquè volen fer càlculs. Moltes d'aquestes
tombes abandonades o que no coneixen el seu propietari, si les ha d'assumir l'Ajuntament,
serà com desvestir un sant per vestir-ne un altre, considera que seria millor poder donar
sortida a les tombes ja construïdes a través de la venda. Conclou que el procés serà lent.
26. Volen conèixer la valoració que fa el regidor d'Esports de la factura dels diumenges de
la piscina del Poliesportiu Mateu Cañellas.
El Sr. Ferrà contesta que tot el que sigui augmentar les opcions d'esbarjo de la gent d'Inca
és positiu, que ha permès cobrir aquesta franja amb monitors i personal de l'IMAF, i ho han
duit a terme.
El Sr. Torres explica que l'any passat la piscina ja es va obrir tots els diumenges de l'estiu i
que ara ho venen com si fos una cosa nova.
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El Sr. Ferrà comenta que quan va arribar a l'Àrea no va donar cap ordre, els horaris ja
venien fixats i donaven per suposat que tot el que fos augmentar l'horari era respecte al
que ja estava previst inicialment abans d'arribar, així és una millora.
El Sr. Batle aclareix, com a membre de l'IMAF de l'anterior legislatura, que el contracte de
socorrisme d'enguany no contemplava l'obertura dels migdies, ni dissabtes, ni diumenges.
Tampoc es contemplava obrir els diumenges horabaixa. Explica que altres anys els havien
donat l'enhorabona per obrir dia 1 de juny, però que enguany tampoc estava prevista
l'obertura aquest dia. Comenta que per tal motiu es du a terme l'ampliació d'horaris,
perquè enguany, si hagués seguit el mateix contracte que existia i les mateixes intencions
aprovades a l'IMAF de la passada legislatura, no s'hauria obert ni els diumenges horabaixa
ni els migdies dels dissabtes. No varen poder arreglar la qüestió de l'obertura de dia 1 de
juny perquè encara no estaven a l'equip de govern.
El Sr. Torres simplement vol deixar constància que l'horari que s'ha obert és el mateix que
ja existia l'any passat.
El Sr. Batle afirma que realment és així.
27. Demana en quina data s'obriran les piscines cobertes.
El Sr. Ferrà contesta que amb tota seguretat dia 1 d'octubre. Informa que les obres estaran
acabades abans, però que primer hauran de fer unes proves que l'estanquitat serà
perfecta abans de deixar entrar-hi la gent. Si fos possible, s'obririen abans.
28. Varen veure en premsa que la piscina estava molt malament, que no hi havia
planificació. Del mes de març hi havia el quadre amb les propostes de les reparacions que
s'havien de dur a terme, amb la partida pressupostària aprovada amb la modificació de
crèdit que no es va poder executar perquè es va interposar un recurs, totes les partides
del vas petit i del gran. Comenta que és normal que no ho sabés el Sr. Ferrà, però d'altres
membres de l'IMAF sabien que era una reparació que estava planificada amb partida
pressupostària i que s'havia realitzat la feina tècnica. És fàcil a vegades dir que es troben
problemes, imprevists. Vol que en quedi constància.
El Sr. Ferrà considera que és una llàstima que, una vegada que l'Ajuntament recupera la
concessió l'any passat, que tenen les piscines buides, no s'aprofiti i no se sigui valent per
tancar la piscina un mes més, fins a dia 1 d'octubre, i així es resol el problema que ja se
sabia que existia. Considera que és inaguantable que la piscina perdi aigua de la manera
en què ell ha vist que perdia.
El Sr. Torres contesta que quan varen recuperar la concessió varen planificar fer les obres
en dos estius. Comenta que les obres que s'han adjudicat era les que tenien planificades i
que eren ben conscients de la seva necessitat. Però, varen veure altres coses, i deixen
constància de la seva explicació i la seva documentació.
El Sr. Torres mostra uns papers i li n'ofereix una còpia.
29. Vol saber l'opinió del regidor d'Esports sobre el començament de la temporada del CE
Constància de Tercera Divisió.
El Sr. Ferrà contesta que no entén la pregunta, però que quant a resultat li pareix pobre,
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dos empats...
El Sr. Torres explica que comença a haver-hi certa preocupació per si efectivament les
expectatives d'aquest club, d'aquest equip, poden venir d'una falta de finançament,
perquè els consta que han anunciat que per a la present temporada hi haurà una retallada
d'una subvenció de 30.000 euros, una quantitat important per a un club d'aquesta
trajectòria.
El Sr. Ferrà contesta que l'any que ve la retallada encara serà més grossa. Des del punt de
vista polític segons el seu parer és més important intentar retallar despesa per poder
abaixar més els impost de l'IBI als inquers, i si han de començar per aquelles partides que
considera que estan una mica inflades, aquesta és una d'elles. Considera que la pregunta
no és apropiada per fer-la aquí, perquè els resultats esportius no s'haurien d'equiparar a
una partida pressupostària, ja que per exemple el Llosetense va pujar a Segona B l'any
passat amb la meitat de pressupost. Si ha de donar una resposta, la que realment li surt
de dintre, de per què els resultats no són bons, dirà perquè el Sr. Mateu Ferrer se n'ha anat
amb el Mallorca, opina que és un error.
El Sr. Torres agrairia que no qüestionàs les seves preguntes; exposa que, com a grup de
l'oposició, l'únic fòrum que tenen per demanar a l'equip de govern és el Ple.
El Sr. Batle diu que amb respecte i ben formulada es pot fer qualsevol pregunta, però que
no poden estar com si això fos una tertúlia. Prega que es faci pregunta-resposta.
El Sr. Ferrà voldria demanar disculpes al Sr. Torres per dir-li que no era una pregunta
adequada.
El Sr. Torres les accepta i diu que comprèn la situació.
30. Voldria conèixer la valoració del regidor de Comerç d'aquesta iniciativa que ells
valoren positivament dels divendres de tapes i comerç, i l'obertura fins a les 22 h. Li
consta que no hi ha hagut gaire implicació.
El Sr. Tortella contesta que la iniciativa va sortir del carrer, d'una associació, d'una
agrupació. L'Ajuntament va donar el seu suport i facilitats. Informa que els mateixos
mercaders varen anar amb l'Associació de Comerciants comerç per comerç per tal de
veure qui hi col·laborava i com, fins a aquesta hora. Però es va fer amb molt poc temps de
previsió, poca propaganda, coincidia que era just després de les festes i venia el mes
d'agost per davant. L'Ajuntament va optar per no frenar-ho, per dir que anassin endavant i
que ho provassin sempre que no es desanimassin. De cara al futur estaria molt bé fer
proves de les millors èpoques, reflexionar-ho més i sobretot fer més propaganda. Així i tot,
conclou que es valora molt positivament la iniciativa.
31. Demana quan tenen previst posar en marxa el Casal d'Entitats Ciutadanes.
El Sr. Batle contesta que les obres varen acabar el passat mes de juliol i que s'ha
d'elaborar un reglament d'usos. Informa que estan duent a terme una auditoria de tots els
locals i convenis que té l'Ajuntament amb totes les organitzacions, associacions i clubs que
estan ocupant aquests espais de titularitat o de gestió municipal, per tal de crear un
inventari que a hores d'ara no existeix. Comenta que s'ha de valorar qui ocuparà aquest
local, perquè hi ha 40 o 50 entitats que ja han manifestat que els havien promès estar-hi,
quan l'espai només consta de 7 locals més 4 d'ús compartit. Exposa que s'haurà de valorar
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el model a utilitzar, perquè no volen crear cap greuge comparatiu.
32. Han vist que l'Ajuntament està arreglant una paret devora la font del carrer de Sant
Bartomeu, que és de titularitat privada.
El Sr. Batle contesta que segons els informes tècnics era molt perillosa, els mateixos veïns
ho varen advertir, i allò que han fet és actuar. Expressa que és el model que seguirà
aquest equip de govern, enviar ordres d'execució a tots els propietaris que no compleixen
les ordenances, subsidiàriament l'Ajuntament actuarà per evitar que hi pugui haver
desgràcies, i després es passarà la factura al propietari. Informa que així ho han fet també
en alguns solars, tant de neteja com de tancament.
33. Han vist a la premsa que volen realitzar una reestructuració del mercat i ja s'han
trobat amb la preocupació d'alguns placers. Prega que hagi consens i respectin el parer
sobretot dels més antics, que fa molts anys que vénen els dijous a Inca.
La Sra. Fernández contesta que no es tracta de reestructuració, sinó de reactivació. Es pot
comprovar que des de fa anys el mercat està sofrint una forta decadència. El govern
anterior no va dur a terme cap mesura efectiva per reconduir o invertir aquesta situació, i
ara el que volen és posar damunt la taula de la mà dels propis venedors actuacions per
dur a terme un projecte de futur per al mercat. Ara comencen a treballar, no s'ha pres cap
decisió, s'ha posat damunt la taula una possible reestructuració, però no hi ha res decidit.
Explica que les decisions ja seran en vistes al proper any, que encara hi ha molta feina a
fer, i el primer que es farà serà convocar els venedors.
El Sr. Torres està totalment d'acord que es faci reactivació, és molt important i necessari,
però no és això el que ha llegit a la premsa, que parlava de reestructuració i
reorganització, la qual cosa implica canvi de placers.
34. Volen saber el motiu pel qual el Museu del Calçat ha estat tancat.
La Sra. Sabater contesta que suposa que és el mateix motiu pel qual es va tancar aquests
darrers anys, falta de personal, vacances... L'única diferència és ells ho han informat.
A les vint-i-tres hores es produeix un recés de quinze minuts per manca de
subministrament elèctric.
Es reprèn la sessió.
El Sr. Tortella explica que, en relació amb l'Escola Superior de Turisme, l'Àrea de
Secretaria els va informar que hi havia un conveni signat, però que no estava adjudicat.
Informa que està previst que en el futur hi hagi alumnes en pràctiques a l'Ajuntament, a
punts d'informació i a tot allò que es pugui posar en marxa de cara al turisme.
El Sr. Torres informa que no tenen més preguntes a formular.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-tres
hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.
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