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PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Oses 
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Sr. Sebastian Oriol Diaz
Sr. Jaume Tortella Canaves
Sra. Antònia Maria Sabater 
Martorell. 
Sr. María José Fernández Molina. 
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Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera. 
Sra. Margarida Horrach Beltrán. 
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicon. 
Sr. Felix Sanchez Diaz
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Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferra Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

NO ASSISTEIXEN:
Sr. Rafel Torres Gómez

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  10:00
hores del dia 3 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.
Sebastian  Oriol  Diaz,  Sr.  Jaume
Tortella Canaves, Sra. Antònia Maria
Sabater  Martorell,  Sra.  María  José
Fernández Molina, Sr.  Antoni  Peña
Mir,  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. Angel
García Bonafe, Sra. Maria Francisca
Barceló  Truyol,  Sr.  Antelm
Ferretjans  Llompart,  Sr.  Gori  Ferra
Frau,  Sra.  Antonia  Triguero
Salamanca.

NO ASSISTEiXEN:

Sr. Rafel Torres Gómez

Actua com a secretari accidental el
Sr. Guillem Corró Truyol, qui dóna fe
de  l’acte,  i  hi  assisteixen  la
interventora accidental Sra. Catalina
Pons Bestard i el tresorer municipal
Sr. Miquel Batle Vallori.
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Primerament, per la Presidència, i  després de comprovar en els termes exposats
que hi ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització,
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,  aprovat  per  Reial  decret
2568/1986,  i  per  l’article  55.1  del  Reglament  orgànic  municipal,  per  a  la  vàlida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.

1.APROVACIÓ  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ANTERIOR  DE  DATA  3  DE
SETEMBRE DE 2015.

Els Sr.  Batle demana als assistents si  hi  ha cap observació per formular a l’acta
esmentada.

Se  sotmet  a  votació  ordinària  l’aprovació  de  l’acta  de  la  sessió  de  data  3  de
setembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).

2.DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA NÚM. 1150 A 1227 DE
2015.

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

3.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR EL
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
la  compta  general  de  l’exercici  2014,  de  data  17 de setembre de 2014,  el  qual
transcrit textualment diu:

“Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en data 17 de setembre de 2015 el Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, President de la Comissió Informativa, eleva a la consideració
del Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:

La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 7
d’agost de 2015 informa favorablement, la Compta General d’aquesta Entitat Local
de l’exercici de 2014, elaborada amb els documents descrits en l’article 209 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, integrada per la pròpia de l’Ajuntament i la dels
seus  Organismes  Autònoms.  La  referida  COMPTA  GENERAL,  ha  complit  la
tramitació descrita en l’apartat tercer de l’article 212 RDL 2/2004, sense que consti
en l’expedient la presentació de reclamacions o suggeriments.

Per  tal  motiu  de  conformitat  amb  l’apartat  quart  de  l’article  212  del  referit  RDL
2/2004,  s’eleva  a  la  consideració  de  l’Ajuntament  Ple  l’aprovació  de  la  referida
COMPTA GENERAL, d’aquesta entitat local, acompanyada amb els informes de la
Comissió,  referida  a  l’exercici  de  2014,  sense  perjudici  de  la  seva  posterior
fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa
a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots d’abstenció dels
grups municipals socialista PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta

1



per les Illes Balears, i cinc (5) vots a favor del grup municipal Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  el  Dictamen de  la  Comissió
informativa d’Hisenda, serveis, manteniment, medi ambient i món rural per aprovar el
compte general de l’exercici 2014.

4.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 16/2015.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
la modificació de crèdit nº 16/2015, de data 17 de setembre de 2015, que transcrita
textualment diu:

“Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada el dia 17 de setembre de dos
mil  quinze, informa favorablement la següent proposta de modificació de crèdit per
crèdit extraordinari.

Exp. Modificació de crèdit núm. 16/2015

Pressupost. Exercici de 2015.

Virgilio  Moreno  Sarrió,  President  de  la  Comissió  Informativa  d'aquesta  Corporació
Municipal en justificació de les circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient
núm. 16/2015 de modificació de crèdit per crèdit extraordinari, finançat amb romanent
de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost General de l'exercici de 2015.

M E M O R I A

Vist  la possibilitat establerta a la disposició addicional novena del Reial  Decret-Llei
17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, sobre el destí del superàvit de
les entitats locals corresponent a 2014, on es prorroga per l’exercici de 2015 l’aplicació
de les regles contingudes en la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril,  d’estabilitat  pressupostaria i  sostenibilitat  financera, en el  que es pot
utilitzar el superàvit pressupostari per destinar-lo ha inversions sostenibles d’acord amb
la definició que s’ha realitzat a la Disposició addicional setzena del Real Decret Llei
2/2014 i atesa l’oportunitat que es planteja de poder dur a terme una sèrie d’inversions
que es consideren necessàries, i  iniciar posteriorment els expedients administratius
corresponents per poder realitzar-les, es presenta la següent memòria:

1. Partides del pressupost de despeses a les que afecta l’expedient:

A. Crèdit extraordinari

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRED. INICIAL
IMPORT 
MODIFICACIÓ

CRED. 
DEFINITIU

933.63304 Gestió de patrimoni. Infraestructura edifici Policia Local 0 27.830,00 27.830,00

27.830,00

Finançament del crèdit extraordinari :
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Altes en el pressupost d’Ingressos

PARTIDA DENOMINACIÓ ROMANENT

INCORPORAT

IMPORT

MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

87000 Romanent  de  tresoreria  per

despeses generals
7.883.952,08 27.830,00 7.911.782,08

TOTAL 27.830,00

DISPÒS:

Que  s’instrueixi  el  corresponent  expedient  de  modificació  de  crèdit,  per  crèdit
extraordinari del pressupost per l’exercici de 2015.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa
a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat:  unanimitat de tots els presents
(20).

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovat  el  Dictamen  de  la  Comissió
informativa d’Hisenda, serveis, manteniment, medi ambient i món rural per aprovar la
modificació de crèdit núm. 16/2015.

5.PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Els  reunits  consideren  la  proposta  de  la  Batlia  per  aprovar  la  modificació  de  la
plantilla  de  personal  laboral,  de  data  17  de  setembre  de  2015,  que  transcrita
textualment diu:

“INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d’administració general interina, en relació
a modificació del personal laboral de la plantilla orgànica de l'Ajuntament d'Inca

Antecedents de fets

Primer.- En data 29 d’octubre de 2010 el Ple de l’Ajuntament va acordar l’adjudicació
definitiva de la concessió de la gestió del servei públic municipal de neteja viària del
municipi  d’Inca  a  l’entitat  “CESPA,  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES S.A.”, i en data 25 de novembre de 2010 es va signar el
contracte de concessió de gestió del servei públic per un termini de deu anys. 

Vist  que el  servei  de neteja viària quedava cobert  amb una empresa externa,  el
personal laboral  fix de l’Ajuntament d’Inca adscrit  a l’àrea de neteja viària  va ser
recol.locat,  segons  les  necessitats,  en  altres  serveis  municipals,  mantenint  en  tot
moment les seves retribucions d’origen en compliment d’allò disposat a la normativa
laboral que és aplicable.

Segon.- En data 24 de novembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 12.294, el
Sr. Francisco Lucena Arenas, peó de neteja viària, va comunicar la seva intenció de
sol·licitar la jubilació parcial amb un percentatge d’un 50%.
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Tercer.- En  data  19  de  gener  de  2015  es  varen  aprovar  definitivament  els
Pressuposts  de  la  Corporació  per  l’any  2015  i  les  plantilles  de  personal  de
l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms. Dins la plantilla orgànica de
l’Ajuntament d’Inca, els llocs de treball  de personal laboral, a la secció F “Neteja
Viària”, estan estructurats de la següent manera:
 
- Una plaça de coordinador medi ambiental ½ dedicació.
- Una d’Oficial 2ª 
- Cinc places de Peó

Quart.- En data 19 d’agost de 2015, amb registre d’entrada núm. 9260, el Sr. José
María Díaz Pendón, oficial 2ª de neteja viària, va comunicar que per part de l’INSS
se li havia informat que tenia dret a sol·licitar la jubilació anticipada ja que complia
amb tots els requisits necessaris i  per tant comunicava que el seu darrer dia de
prestació de serveis seria el dia 11 de setembre de 2015.

Quint.- En data 18 de setembre de 2015 la mesa negociadora del personal laboral
de l’Ajuntament d’Inca aprova la modificació de la plantilla de personal laboral en el
sentit que a continuació s’exposarà.

Consideracions Jurídiques

I. Vist que l’art. 12 del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova
el text refús de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (ET d’ara endavant) en el seu
apartat  6  regula  la  jubilació  parcial  i  estableix  que  “Perquè  el  treballador  pugui
accedir a la jubilació parcial, en els termes establerts a l'apartat 2 de l'article 166 de
la  Llei  General  de  la  Seguretat  Social  i  altres  disposicions  concordants,  haurà
d'acordar amb la seva empresa una reducció de jornada i de salari d'entre un mínim
del 25 per 100 i un màxim del 50 per 100, conforme al citat article 166, i l'empresa
haurà de concertar simultàniament un contracte de relleu,(…). A l’apartat 7 d’aquest
article,  l’ET regula el  contracte de relleu i  diu que  “(…) d) El  lloc de treball  del
treballador relevista podrà ser el mateix del treballador substituït. En tot cas, haurà
d'existir una correspondència entre les bases de cotització de tots dos, en els termes
previstos en l'article 166.2 i) de la Llei General de la Seguretat Social.”

II.- Vist allò que disposa l’art. 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupost
Generals d’Estat per l’any de 2015, quant a la gestió de la provisió de necessitats de
personal.

III. Vist que l’art. 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 de abril, pel que
s’aprova el Text Refús de les Disposicions Legals Vigents en matèria de regim local
estableix:

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Vist que l’art. 90 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de las Bases del Règim
Local estableix:

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

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

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

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

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

V. Vist l’informe emès en data 16 de setembre de 2015 per la Tècnica de Relacions
Laborals de l’Ajuntament d’Inca, relatiu a les retribucions segons conveni col.lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament d’Inca per l’any 2015 per les categories d’Oficial
de Segona, Peó, netejadora, i conserge/ordenança.
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Conclusions

Des de novembre de 2010 en que la gestió del servei públic de neteja viària va
quedar  cobert  externament  per  l’empresa  “CESPA,  COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES S.A.”, per raons de economia i racionalització
dels recursos de l’administració  els  treballadors adscrits  a l’àrea de neteja  viària
varen ser recol.locats segons les necessitats municipals en altres serveis, havent
des  d’aquell  moment  una  acceptació  tàcita  per  part  d’aquests  treballadors  en
aquesta mobilitat funcional.

Vist que aquests treballadors encara estan adscrits a l’àrea de neteja viària però, no
obstant això, no realitzen les tasques que són pròpies d’aquesta àrea, en la mesura
d’allò que jurídicament sigui possible, cal regularitzar aquesta situació modificant la
plantilla  atenent  a  les  necessitats  del  serveis  municipals  i  sense  que  aquesta
modificació suposi un detriment econòmic pels treballadors afectats.

Dins l’àrea de neteja viària estan adscrits els següents treballadors: 

-  La  Sra.  Silvia  Gayà  Suñer  es  troba  ocupant  de  manera  temporal  la  plaça  de
coordinador mediambiental de neteja viària amb una jornada d’un 50 %. En aquest
cas, el treballador està realitzant funcions de coordinador mediambiental, no obstant
aquesta plaça s’ha d’adscriure a un altra secció que sigui més apropiada amb l’àmbit
de treball on es desenvolupen les funcions, per això, en la propera aprovació dels
Pressuposts de la Corporació i les plantilles de personal de l’Ajuntament d’Inca i els
seus organismes autònoms s’ha d’incloure una nova secció dins els llocs de treball
del  personal  laboral  de  la  plantilla  orgànica  de  l’Ajuntament  d’Inca  on  adscriure
aquesta plaça.

-  El  Sr.  José Maria  Diaz Pendón en la categoria d’oficial  2ª de neteja viària,  que
realitzava funcions de conserge i  manteniment  en el  CP Ponent  fins el  dia 11 de
setembre de 2015, data en que es va jubilar anticipadament. En aquest cas, vist que la
necessitat municipal és la de cobrir una plaça de conserge/ordenança al CP Ponent,
es considera oportú procedir a la reconversió d’una plaça d’oficial 2ª de neteja viària
a una plaça de conserge/ordenança amb una dedicació d’un 100% adscrita a la
secció “C. Educació” de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament.

-  El  Sr.  Francisco Lucena Arena en la categoria de peó de neteja viària es troba
realitzant funcions de conserge i manteniment en el CP Llevant. Vist que la retribució
salarial de la plaça de peó de neteja viària és superior a la de conserge/ordenança no
procedeix la reconversió de la plaça, no obstant això, el Sr. Lucena compleix amb els
requisits per accedir a una jubilació parcial amb una reducció de la seva jornada en
un 50% i  l’ET quan la  regula,  dona l’opció  que el  lloc  de  treball  del  treballador
relevista pugui ser distint al del treballador substituït i vist que hi ha una manca de
necessitats del servei de consergeria al CP Llevant, es considera oportú procedir a la
reconversió d’una plaça de peó de neteja viaria amb un 100% de dedicació a una
plaça  de  peó  de  neteja  viària  amb  una  dedicació  d’un  50%  i  a  una  plaça  de
conserge/ordenança amb una dedicació del 50% adscrita a la secció “C. Educació”
de la plantilla de personal laboral de l’ajuntament, d’aquesta manera el Sr. Lucena
cobriria la plaça de peó de neteja viaria amb una dedicació del 50%, i en compliment
d’allò que estableix l’ET es concertaria un contracte de relleu per cobrir la plaça de
conserge/ordenança amb una dedicació del  50 % que complementaria la  del  Sr.
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Lucena  fins  el  dia  de  la  seva  jubilació  definitiva,  moment  en  que  es  suprimirà
totalment la plaça de peó de neteja viària i junt amb la plaça de conserge/ordenança
amb dedicació de 50% es reconvertiran en una plaça de conserge/ordenança amb
una dedicació del 100% adscrita a la secció “C. Educació”

- Els Srs. Francisco José Rios Ruiz, Pedro Bestard Capó, i  Pedro Pons Mascaró,
peons  de  neteja  viària  varen  ser  recol.locats  a  la  Brigada  Municipal,  realitzant
funcions de peó de carreteres i  camins.  Vist  que tal  com informa la  Tècnica de
Relacions Laborals la retribució econòmica entre un peó de neteja viària i un peó de
carreteres  i  camins  és  la  mateixa,  es  considera  adient  procedir  a  la  regulació
d’aquesta situació i reconvertir tres places de peó de neteja viària en tres places de
peó adscrites a la la secció “D. Carreteres i Camins”.
 
- La Sra. Ana Maria Cordoba Amurgo, va superar un procés selectiu per cobrir una
plaça de personal laboral fix en la categoria de peó de neteja viària reservada per
aspirants amb una discapacitat intel.lectual lleu, moderada o límit, o amb sordesa
prelocutiva profunda, severa o mitjana tal com figura a la resolució de batlia núm.
238/2007 de data 24 d’abril de 2007, no obstant això, per error, va ser contractada
com a netejadora de neteja viària, percebent una retribució salarial inferior a la que li
pertany a la seva categoria. Vist que aquest error ha suposat un detriment econòmic
per la treballadora s’ha de procedir a regularitzar aquesta situació i en aquest sentit
la Junta de Goven haurà d’aprovar aquells acords que consideri oportuns. La Sra.
Córdoba es troba actualment realitzant funcions de netejadora en edificis municipals.
Atès que la retribució salarial d’una plaça de peó de neteja viària és superior a la de
netejadora,  no  procedeix  la  reconversió  d’aquesta  plaça,  fins  el  moment  en  que
aquesta plaça quedi vacant.

Quant  al  compliment  de  la  Llei  36/2014  no  s’incompleix  cap  de  les  limitacions
imposades ja que aquesta modificació de plantilla de personal laboral no suposa un
increment de plantilla; es tracta d’una reconversió de les places. A més, tal com es
pot  veure  a  l’informe  emès  per  la  Tècnica  de  Relacions  Laborals,  aquesta
modificació  suposa  una  disminució  de  la  despesa  de  personal  ja  que  el  cost
econòmic d’un peó de neteja viària i un peó de carreteres i camins és el mateix però
el  cost  econòmic  d’una  plaça  de  conserge/ordenança és  inferior  al  d’un  peó de
neteja viària.
 
En conclusió, i vist que es compleixen els requisits legals i pressupostaris exigits per
la legislació aplicable, s’informa favorablement la modificació de la secció “F. Neteja
Viària” de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Inca, i en aquest sentit , la
tècnica  que  subscriu  sotmet  a  la  consideració  del  Ple  Municipal  per  a  la  seva
aprovació, la següent PROPOSTA D'ACORD:

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

1.-  Aprovar  la  reconversió  d’una  plaça  de  personal  laboral  amb  la  denominació
“Oficial  2ª”  adscrita  a  la  secció  “F.  Neteja  Viària”  amb una  dedicació  del  100%,
ocupada fins el dia de la seva jubilació pel Sr. José Maria Diaz Pendón, en una plaça
de personal laboral amb la denominació “Conserge/Ordenança” adscrita a la secció
“C. Educació” amb una dedicació del 100%.

2.- Aprovar la reconversió d’una plaça de personal laboral amb la denominació “Peó”
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adscrita a la secció “F. Neteja Viària” amb una dedicació del 100%, ocupada pel Sr.
Francisco Lucena Arenas, a una plaça de personal laboral amb la denominació “Peó”
adscrita a la secció “F. Neteja Viària” amb una dedicació del 50%, la qual ocuparà el
Sr.  Lucena,  i  una  plaça  de  personal  laboral  amb  la  denominació
“Conserge/Ordenança” adscrita a la secció “C.  Educació”  amb una dedicació del
50%, que serà ocupada mitjançant un contracte de relleu.

3.- Aprovar que quan es produeixi la jubilació definitiva del Sr. Lucena, les places de
personal laboral amb les denominacions “Peó”, adscrita a la secció “F. Neteja Viària”,
i  “Conserge/Ordenança”,  adscrita  a  la  secció  C  Educació,  ambdues  amb  una
dedicació  del  50%,  es  reconvertiran  en  una  plaça  de  personal  laboral  amb  la
denominació  “Conserge/Ordenança”  adscrita  a  la  secció  “C.  Educació”  amb una
dedicació del 100%.

4.- Aprovar la reconversió de tres places de personal laboral amb la denominació
“Peó” adscrites a la secció “F. Neteja Viària” amb una dedicació del 100%, ocupades
pels  Srs. Francisco José Rios Ruiz, Pedro Bestard Capó, i Pedro Pons Mascaró, a
tres places de personal laboral amb la denominació “Peó” adscrites a la secció “D.
Carreteres i Camins” amb una dedicació del 100%.

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

1.-  Supressió d’una plaça de personal  laboral  de Neteja  Viària  amb la  categoria
d’oficial 2ª i una dedicació del 100%, amb la següent configuració:

- Salari base anual:  10.858,56 euros.
- Antiguitat: un 3% acumulatiu per cada tres anys d’antiguitat.
- 3 pagues extres anuals de sou base més antiguitat. 
- Indemnització per residència: 508,80 euros

2.-  Creació  d’una  plaça  de  personal  laboral  d’Educació  amb  la  categoria  de
Conserge/Ordenança i una dedicació del 100%, amb la següent configuració:

- Salari base anual:  9.503,88 euros.
- Antiguitat: un 3% acumulatiu per cada tres anys d’antiguitat.
- 3 pagues extres anuals de sou base més antiguitat: l’import depèn de l’antiguitat de
cada treballador/a.
- Indemnització per residència: 600 euros

3.- Supressió de quatre places de personal laboral de Neteja Viària amb la categoria
de Peó i una dedicació del 100% amb la següent configuració:

- Salari base anual:  10.088,52 euros.
- Antiguitat: un 3% acumulatiu per cada tres anys d’antiguitat.
- 3 pagues extres anuals de sou base més antiguitat: l’import depèn de l’antiguitat de
cada treballador/a.
- Indemnització per residència: 508,80 euros

4.- Creació d’una plaça de personal laboral de Neteja Viària amb la categoria de Peó
i una dedicació del 50%, amb la següent configuració:
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- Salari base anual:  5.044,26 euros.
- Antiguitat: un 3% acumulatiu per cada tres anys d’antiguitat.
- 3 pagues extres anuals de sou base més antiguitat.
 - Indemnització per residència: 254,40 euros

5.-  Creació  d’una  plaça  de  personal  laboral  amb  la  categoria  de
Ordenança/Conserge i una dedicació del 50 %, amb la següent configuració

- Salari base anual:  4.751,94 euros.
- Antiguitat: un 3% acumulatiu per cada tres anys d’antiguitat.
- 3 pagues extres anuals de sou base més antiguitat.
- Indemnització per residència: 300 euros

6.-  Creació  de  tres  places  de  personal  laboral  de  Carreteres  i  Camins  amb  la
categoria de Peó i una dedicació del 100%, amb la següent configuració:

- Salari base anual:  10.088,52 euros.
- Antiguitat: un 3% acumulatiu per cada tres anys d’antiguitat.
- 3 pagues extres anuals de sou base més antiguitat. 
- Indemnització per residència: 508,80 euros

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

QUART.-  Comunicar  l’anterior  modificació  de  plantilla  i  annex  econòmics  de
personal de l’Ajuntament d’Inca als treballadors afectats.

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

Inca, 17 de setembre de 2015. La Tècnica d’Administració General interina. Maria
Antònia Ros Mulet

PROPOSTA DE BATLIA

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

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa
a votar la proposta de la Batlia per aprovar la modificació de la plantilla de personal
laboral i n’esdevé el següent resultat: unanimitat de tots els presents (20).

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  proposta  de la  Batlia  per
aprovar la modificació de la plantilla del personal laboral.
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6.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER MODIFICAR
EL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DELS MERCATS TEMPORALS.

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme  per
modificar el reglament regulador dels mercats temporals, de data 21 de setembre de
2015, que transcrita textualment diu:

“  INFORME-PROPOSTA que emet el Lletrat assessor municipal en relació a l’aprovació
inicial    de  la  MODIFICACIÓ  del  REGLAMENT  REGULADOR  DELS  MERCATS
TEMPORALS DE L’AJUNTAMENT D’INCA  , perquè s’elevi a la decisió del PLE DE
L’AJUNTAMENT.   

I.-  VIST que pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 30/10/2009, es va
aprovar  de  forma  definitiva  el  Reglament  regulador  dels  mercats  temporal  de
l’Ajuntament d’Inca. 

II.-  VIST l’interès  de  la  regidoria  de  mercats  de  l’Ajuntament  d’Inca  en  modificar
diferents aspectes del Reglament esmentat, en el sentit d’aclarir i esmenar diferents
errades i actualitzar el funcionament dels mercats amb la realitat actual als efectes de
cercar la seva dinamització i major eficàcia.   

En aquest sentit, la modificació afectar a diferents articles del Reglament que queden
senyalats a la proposta de modificació que s’adjunta al present informe i que es va
entregar als diferents grups municipals per a la seva valoració. 

III.- ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, en relació al procediment a seguir per a l’aprovació
de les ordenances i reglaments municipals.

IV.- ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les Bases de Règim
Local  7/1985,  de  2  d’abril,  per  l’aprovació  inicial  de  les  ordenances  i  regalments
municipals serà necessari el vot favorable de la majoria simple del número legal de
membres de la Corporació.

V.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei Reguladora
de les Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i
següents  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les
Corporacions Locals de 28 de novembre de 1986; el Lletrat assessor municipal que
subscriu  sotmet  el  present  Informe-Proposta FAVORABLE  a  la  consideració  del
president  de  la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme  i  Medi  Ambient  perquè,  si  és
procedent,  s’elevi  la  seva aprovació  a  l'Ajuntament  en  PLE,  òrgan competent  per
resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- APROVAR Inicialment la MODIFICACIÓ  del  REGLAMENT REGULADOR DELS
MERCATS TEMPORALS DE L’AJUNTAMENT D’INCA, d’acord amb la proposta que
s’adjunta al present informe. 

2.-  SOTMETRE  a  informació  pública  pel  termini  de  30  de  dies,  la  proposta  de
MODIFICACIÓ    REGLAMENT  REGULADOR  DELS  MERCATS  TEMPORALS  DE
L’AJUNTAMENT D’INCA, anunci que es publicaran en el BOIB i a la pàgina web de
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l’Ajuntament,  durant  el  qual  es podrà examinar l'expedient  a la Secretaria General
(Àrea d'Urbanisme i  Medi  Ambient)  d'aquest  Ajuntament  i  formular  al⋅legacions  i/o
suggeriments. En el cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment, s'entendrà
aprovada definitivament la proposta de reglament municipal. 
 
Inca, 21 de setembre de 2015.  El Lletrat assessor municipal.  Carlos Mena Ribas

Per  la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme  i  Habitatge  a  la  seva  sessió  de  dia
25/09/2015,  es  va  acordar  dictaminar  favorablement  l’anterior  informe-proposta  i
elevar-lo a la consideració del ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa
a votar la proposta de la Batlia per modificar el reglament municipal regulador dels
mercats municipals i  n’esdevé el  següent resultat:  unanimitat de tots els presents
(20).

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  proposta  de la  Batlia  per
modificar el reglament municipal regulador dels mercats temporals.

7.MOCIONS URGENTS.

No se’n presenten.

8.PRECS I PREGUNTES 

Intervé la Sra. Tarragó, del grup municipal del Partit Popular. 

La Sra. Tarragó formula els següents:

1. En relació amb el Teatre Principal, pensa que no s’equivoca si diu que no hi ha
ningú dins la sala que no vulgui que el Teatre sigui una realitat per al municipi.
Expressa que el Partit Popular no tendrà mai en la consciència no haver intentar
moure cel i  terra per intentar aconseguir els Fons FEDER per poder pagar el
Teatre i fer-lo possible durant la darrera legislatura. Així mateix, recorda que, en
un moment de crisi econòmica, en què on molta de gent pensava que tal vegada
era massa agosarat apostar per aquest projecte, ells varen ser caparruts i varen
voler fer una passa endavant. Estan molt contents que l’equip de govern faci tot
allò possible perquè això sigui una realitat, però els preocupa bastant escoltar
afirmacions com que pareix que les culpes són més de l’equip de govern anterior
i  que  no  se  centren  a  reclamar,  com  creuen  que  s’ha  de  fer,  totes  les
responsabilitats  que  tengui  l’empresa.  Exposa  que  potser  per  fer  aquesta
pregunta es basin en allò que llegeixen, pàgines web, Facebook, premsa, però
voldria tenir la paraula del batle i de l’equip de govern que es farà tot allò possible
per reclamar a Dragados, en aquest cas, la responsabilitat que li pertoqui amb la
pèrdua de la part de subvenció del Fons FEDER.

El Sr. Batle creu que durant aquests primers 100 dies de govern en l'assumpte
del Teatre Principal, a més d’actuar d’una forma clara i transparent, cosa que han
enunciat des del primer moment, tenen un objectiu que han assolit, i era tenir
novament el control de l’obra i de l’edifici. Explica que per aquest motiu havien
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marcat des de l’equip de govern aconseguir aquesta fita, que varen assolir dins
els dos primers mesos amb reunions constants, amb reunions diverses i sobretot
amb  l’adjudicatari  de  les  obres.  Informa  que  varen  venir  representants  de
Dragados-Coexa i que no ha estat només una reunió, sinó un parell, i a les quals
els varen manifestar la seva intenció de rescindir el contracte amb l’adjudicatari.
Evidentment, es tracta d'una obra que des del passat dia 28 d’octubre no tenia
cap  tipus  de  moviment  i,  parlant  clar  amb  l’empresa,  a  aquesta  tampoc
l’interessava seguir amb una situació d'stand-by ni tampoc a l’equip de govern,
motiu pel qual varen acordar una resolució pactada de l’entrega de l’obra. Estan
pendents dels  informes tant  de la  direcció  facultativa com dels propis  tècnics
municipals, i sobre els quals en breus setmanes hauran de prendre decisions.
Manifesta  que  sempre  han  tengut  un  posicionament  molt  clar  en  aquest
assumpte. Com que ells han vist com ha actuat l'Ajuntament en altres temes, ells
han dit que, sense perjudici d’exigir el contracte que té firmat Dragados-Coexa
amb aquest Ajuntament per la Fundació Teatre Principal, ells actuaran i  faran
complir  el  contracte  i  el  plec  de  condicions  que  té  firmat  amb  l’Ajuntament,
evidentment.  Comenta  que  en  cap  moment  han  donat  cap  missatge  de
permissivitat amb l’empresa ni cap missatge a l’empresa de dir que volen arribar
a un acord. Sí que han dit que intentaran exhaurir totes les vies possibles abans
de  arribar  al  jutjat,  però  que,  òbviament,  reclamaran  a  l’empresa  la  seva
responsabilitat en aquesta obra. Expressa que allò que han dit durant aquests
100 primers dies de govern és que han fet  un  "téntol";  han de revisar el  Pla
Parcial,  han  de  modificar  el  projecte  i  una  part  fonamental  de  tota  aquesta
història, que és el tema de finançament. Està clar que es varen perdre, el passat
dia  30  de  juny,  2,4  milions  d’euros  de  subvenció  del  Fons  FEDER,  que
suposaven el 50 % del total de l’obra. Així doncs, exposa que l'equip de govern té
una preocupació respecte al finançament i que no farà cap passa cap endavant
que no decideixin entre tots i a la Fundació del Teatre Principal amb la resta de
socis, tant el Consell com el Govern de les Illes Balears. Tenen claríssim que han
de consensuar cap on han d’anar; en el darrer dels extrems ells sempre han dit
que no estan d’acord que els ciutadans d’Inca hagin de pagar el 100 % de l’obra,
perquè tenen dos socis més que han d’assumir la seva responsabilitat. Per això
informa que ja han iniciat converses diverses amb el Govern de les Illes Balears.
Explica que a les reunions amb la presidenta Francina Armengol al Consolat de
la Mar un dels temes principals va ser aquest i demanar-li ajuda a l’hora d’anar a
negociar el fons del nou període de fons europeus FEDER. Comenta que també
s’han  realitzat  gestions  amb  la  Direcció  General  de  Projectes  Europeus,  on
també han anat a demanar que es tornin a posar en marxa aquestes línies de
subvenció. És a dir, afirma que no han aturat aquest tema i que estan a l'espera
d'informes tècnics per després prendre decisions. Però allò que volen deixar molt
clar és que durant aquesta legislatura els objectius són: primer, acabar bé l’obra,
per no tenir problemes durant aquesta ni en el futur, i segon, parlar del model de
gestió, perquè després de la posada en marxa de la seva inauguració l'han de
tenir  ben clar  i  de quina manera  han de gestionar  i  s’ha  d’explotar  el  Teatre
Principal.

2. La Sra. Tarragó vol fer una altra pregunta respecte a això. Imagina que un judici
contra Dragados-Coexa pot ésser llarguíssim, complicadíssim, i que hi ha gent
que està molt més preparada que ells per decidir si hi hagut incompliment del seu
contracte  o  no.  Demana  al  Sr.  Batle  si  considera  que  Dragados-Coexa  ha
incomplit el contracte.
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El Sr. Batle respon que en aquests moments estan a l'espera d'aquests informes
tècnics, que són els que han d’avaluar tots els possibles incompliments per part
de l’empresa adjudicatària. En aquest moments, considera que seria donar molts
avantatges  al  contrari  –si  fessin  un  símil  futbolístic–  si  s'aventuren  sobre  el
resultat d’uns possibles informes tècnics municipals. Només vol dir que tenguin
ben clar que l'equip de govern defensarà els interessos de l'Ajuntament; ho tenen
claríssim, sigui Dragados o sigui un altre el que es posi al davant. Evidentment hi
ha empreses que són molt  potents,  però allò  que estan fent  ara és estudiar,
esperant  els  informes  tècnics,  i  després  valoraran  tots  conjuntament  dins  el
Patronat de la Fundació Teatre Principal les passes que han de seguir cap al
davant per poder dur a terme l'obra, i sobretot que el Teatre Principal pugui ser
una realitat aquesta legislatura.

3. Han observat que a la vorera que estava destinada a zona verda a l'avinguda
dels  Reis  Catòlics  –la  que està  devora  la  voravia–  han llevat  les  restes  que
quedaven de les plantes que s’havien sembrat,  i  que s’hi  està enrajolant.  Vol
saber si han consultat amb les associacions de veïnats o amb algú aquest canvi
respecte al projecte inicial.

El Sr. García respon que no ho han consultat amb les associacions de veïnats,
atès que no els ha semblat una obra de tanta envergadura. Comenta que allò
que sí han tengut ha estat un debat intens a tots els nivells, perquè cadascú quan
es tracta de modificacions té la seva opinió i el seu punt de vista; assenyala que,
si ho volen, els poden fer una reflexió de totes les valoracions que han duit a
terme. Cert és que tenien clar que la solució de llevar unes pedres que hi havia
abans –que no saben on són– i realitzar una sembra de plantes s’ha demostrat
que era la menys adient, o s’ha demostrat des del seu punt de vista, i per tant
s’havia de cercar una solució, la qual no pareix que fos llevar la voravia, perquè
desprotegien el mur; un mur que, per un altre costat, l’anterior consistori volia
llevar.  Però,  si  llevaven  la  voravia,  es  desprotegia  el  mur  amb  els  possibles
accidents de trànsit; per tant tenien en part clar que podien quedar, per la qual
cosa  s’ha  decidit  aquest  tipus  d’actuació,  per  combinar,  defensar  el  mur  en
solucionar allò que abans es podia dir que era una zona verda; ara bé, miraran al
futur  i  no al  passat,  com tot  canvi  cadascú pot  tenir  les seves opinions.  Han
valorat moltes sortides i moltes opinions, i al final la que s’ha decidit és aquesta.
Sap que no agradarà a tothom. Sap que potser fins i tot no sigui la millor de totes,
però de totes les alternatives que hi havia aquesta és la que s’ha valorat. Al llarg
del  temps  s’ha  d’actuar  en  moltes  més  voravies,  en  moltíssimes  més,  però
aquesta ja d’abans presentava un aspecte de qualsevol  cosa menys de zona
verda,  i  amb una  dificultat  important  de  manteniment.  Creu  que hi  ha  zones
verdes  que  són  vertaderes  zones  verdes,  comenta  que  això  podia  ser  un
parterre,  una pastera,  de gestió complicada, i  per això s’ha arribat a aquesta
solució, sobretot per continuar protegint aquest mur. Poden parlar de problemes
pràctics, de voravies, etc., que poden debatre si és allò que realment preocupa,
però creu i tenen l’esperit que han encertat, encara que hi ha moltes solucions
diverses.  Reitera  que  aquestes  són  les  solucions  que  l'equip  de  govern  ha
adoptat després de valorar moltes alternatives. Per altra banda, exposa que no
s’haurien atrevit mai a enderrocar els murs, a fer-ho sense consultar; recorda que
l’antic  consistori  els  volia  tomar,  i  es  va  consultar  i  després es  va  decidir  no
fer-ho, com tampoc no varen enderrocar els murs de la plaça del Bestiar, després
de consultes i campanyes de recollides de firmes. Comenta que en aquest fet
concret no han realitzat consultes i que ja està parlant massa de la importància
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de consultar a tothom. Però, si el Partit Popular vol posar el nivell de consulta
popular en aquest nivell, expressa que no hi ha cap inconvenient a fer-ho. Espera
que puguin compartir la solució que s’ha donat a la referida voravia; esmenta que
l’anterior no era adient per l’aspecte que ells mateixos –referint-se al PP– ja hi
varen deixar. Assenyala que hi ha zones verdes que s’han de millorar, vertaderes
zones  verdes,  i  creu  que  aquest  equip  de  govern  les  millorarà  d’una  forma
extensible.  Així  mateix,  creu  que  també  es  plantejaran  amb  seriositat  fer
desaparèixer voravies d’aquest tipus enjardinades i convertir-les en vertaderes
voravies, que són la seva funció.

4. La Sra. Tarragó comenta que han observat que s’han retirat  les planxes i  els
gronxadors de la plaça de Mallorca. Volen demanar si li poden explicar quines
seran les posteriors actuacions.

El Sr. García respon que, en relació amb la plaça de Mallorca, evidentment s’ha
de prendre la decisió definitiva. Manifesta que el cor els diu que s’ha de tomar
tota i fer-la nova, i que el cap els diu que ho han de pensar amb tranquil·litat. Allò
que està clar és que, en la plaça de Mallorca, han de mirar cap al futur i hi han de
posar remei. Exposa que donen solució a aquelles qüestions que presenten un
estat de conservació molt deficient i, en aquest cas, amb els jocs infantils la plaça
presentava un estat ja no deficient, sinó fins i tot perillós: el terra, connexió de
fanals, elements que quedaven adossats al sòl, ferros que podien ser perillosos;
afirma que tot d’una que han pogut han actuat en aquest sentit. Sap que és més
agraït construir que destruir, però la plaça de Mallorca creu que l’han de destruir
una mica més per després construir-la, destruir en el sentit d'eliminar coses que
presenten un estat de conservació molt deficient. Manifesta que la preocupació
se centra en la zona dels jocs infantils, intentaran que encara sigui millor que
algunes que el Partit Popular ha deixat, que estan prou bé, però les intentaran
millorar a les places que queden per dotar de jocs infantils. Assenyala que la
passa més llarga els durà feina, i pressuposts i decisions. No sap si s’imposarà el
cor  o  el  cap,  però una solució  li  han de donar,  espera que la  trobin  i,  si  és
possible, entre tots, naturalment.

La Sra. Tarragó demana si a la zona dels jocs infantils que s’han retirat ja hi ha
preparada una inversió per renovar el terra i nous jocs, o simplement s’ha retirat i
prou.

El  Sr.  García  contesta  que  el  cor  ja  els  diu  que  han  tomar  tota  la  plaça de
Mallorca i fer-la nova, i que el cap els diu que han d'anar a poc a poc, sense
pressa,  però  sense  pausa,  i  reposar  tot  aquell  aspecte.  Manifesta  que,  si  la
pregunta és si avui reposaran els jocs infantils, avui la resposta és que no, però
que l’any que ve és molt probable que sí.

5. Pel que fa a l'aparcament de la plaça de Mallorca, han vist que s’ha contractat o
que  està  previst  que  hi  hagi  dues  persones  que  en  duguin  a  terme  el
manteniment  i  el  seguiment.  Volen  saber  si  ja  han  acordat  que  continuïn  la
situació transitòria que varen deixar ells, en el moment que es va recuperar la
concessió que fos gratuït, o si ja han previst una manera d’adjudicar, de fer un
concurs o de gestionar-la d’una altra manera per evitar la competència que estan
creant en el pàrquing del centre del Mercat Municipal.

El Sr. Batle respon que ells quan varen entrar en aquest ajuntament en el mes de
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juny es varen trobar amb una situació que s'havia anunciat als propietaris de les
adjudicacions o de les places que tenen en concessió en el pàrquing de la plaça
de Mallorca, que seria una situació que duraria dos mesos. Evidentment es varen
trobar tan bon punt varen entrar amb una situació amb una gent contractada a
través del SOIB per sis mesos i aparcament gratuït, a pesar que quan ells s’han
reunit  amb  els  propietaris  d’aquestes  concessions  els  varen  dir  que  ells
esperaven que la situació ja s’hagués solucionat. Informa que ells naturalment els
varen  dir  que  volien  analitzar  la  qüestió,  que  volien  estudiar  com  estava
l’assumpte actualment de la plaça de l'aparcament de la plaça de Mallorca –no
els faran història de la situació–, d’allò que va passar.  Comenta que allò que
volen és fer feina en aquest moment i, com molt bé ha dit la Sra. Tarragó, amb
previsió que finalitzaran el seu contracte les dues persones que hi havia fins ara, i
aprofitant aquesta contractació de 39 persones hi haurà una substitució, perquè
allò que no faran serà tancar el pàrquing. Conclou que continuaran amb aquesta
mateixa situació fins que puguin presentar un nou model de gestió del pàrquing
de la plaça de Mallorca, no tan sols de l'aparcament d'aquesta plaça, sinó també
de  l’aparcament  de  la  plaça  d'Antoni  Mateu.  Informa  que  s'està  valorant  la
manera  de  dur  la  gestió  de  les  dues  conjuntament  i,  evidentment,  de  poder
disposar del màxim nombre de places possibles d’aparcament a la seva ciutat,
que com saben és més que necessari per al comerç d’Inca.

6. Han sentit i han llegit per la premsa que s’estan plantejant un pla molt complet
sobre reactivació econòmica. Volen saber en quina situació es troba el pla de
dinamització  comercial;  recorda  que  ells  havien  arribat  a  la  primera  fase  de
contestar  o  de  repartir  una  sèrie  de  qüestionaris  amb  l’IDI  perquè  els
responguessin,  que  es  mantinguessin  reunions  amb  els  comerciants,  que
s’analitzassin les fortaleses i les debilitats del sector, i estaven en el punt que l’IDI
havia de presentar a l’Ajuntament un pla de formació i d’actuació. Volen saber si
s’han  reunit,  si  n'han  parlat,  si  el  pensen  incloure  dins  aquest  altre  pla  més
complet o si l’han apartat.

El Sr. Batle explica que hi ha dues parts en aquesta pregunta; la primera, sobre el
pla de reactivació. Comenta que aprofitaran per explicar el dit pla de reactivació
econòmica i social, que varen pactar a la visita que varen tenir al Consolat de la
Mar amb la presidenta Francina Armengol; dit pla es durà a terme a través d’una
Mesa  per  la  Competitivitat  de  l’economia  inquera.  Volen  que  hi  estiguin
representats  tots  els  sectors  i  agents  socials  de  la  ciutat  d’Inca,  i  així  ho  va
transmetre  al  seu  portaveu,  el  Sr.  Rafel  Torres,  aquesta  mateixa  setmana.
Comenta  que,  com  totes  les  formacions  polítiques  representades  en  aquest
consistori, evidentment el grup municipal de la Sra. Tarragó també hi ha de ser,
per l’objectiu de treballar plegats i sobretot que tots treballin pel mateix objectiu i
sumin cap al mateix costat. Explica que dins el pla de reactivació econòmica hi
haurà quatre plans de dinamització,  quatre plans estratègics;  el  primer,  el  de
comerç, òbviament,  el  motor econòmic de la ciutat.  Indica que per al  pla que
volen posar en marxa evidentment han de partir de la diagnosi i de l’estudi de
l’actual situació de com està el  comerç a Inca. Quant a la segona part  de la
pregunta del grup municipal Partit Popular, informa de les gestions realitzades
amb l’Institut  de Desenvolupament Industrial,  que depèn de la Conselleria  de
Treball i Indústria del Govern de les Illes Balears, a la qual ja els han reunit també
amb el director general d’Indústria, el  director general de Comerç i  el  director
general de Formació i Ocupació –tots tres depenen de la mateixa Conselleria–,
per,  entre  altres  qüestions,  començar  a  posar  una  base  al  referit  pla  de
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reactivació  econòmica  i  social,  i  sobretot  també  per  poder  recollir  tota  la
informació  de  què  disposa  de  la  seva  ciutat.  Així,  exposa  que  el  Sr.  Jaume
Tortella i ell mateix es varen assabentar que l’IDI disposa d'una informació que es
va  començar  a  elaborar  al  final  de  la  passada  legislatura.  Esmenta  que  en
properes setmanes el gerent de l’IDI es desplaçarà a la seva ciutat per posar
damunt la taula tota aquesta informació i que pugui ser complementària a tota la
tasca que hauran de realitzar envers aquest pla de dinamització comercial de la
ciutat  d’Inca.  Assenyala  que  els  tendran  informats  a  través  de  les  diferents
comissions de totes les reunions que mantenguin i, com no podia ser d’una altra
manera, del resultat de la tasca que el Partit Popular va dur a terme i que va
encapçalar respecte a l’assumpte de les enquestes als comerços, etc. Conclou
que també els passaran tota aquesta informació.

7. Pel que fa a la piscina municipal, demana 04:42:49 si ja tenen una data més
segura de l’inici de les seves activitats. Comenta que, a més, estan una mica
preocupats perquè els han dit  que l’oficina de l’IMAF es trasllada a un espai
diferent d’on estava ubicada fins ara, a on són les instal·lacions de la piscina
coberta;  expressa la  seva preocupació perquè a la  passada legislatura es va
crear un sistema per entrar digitalitzat,  etc.,  i  pensen que, si  les oficines han
d’estar dedins, tal vegada aquest sistema haurà quedat inoperatiu. Com que ho
farà la gent que vulgui anar a consultar a l’oficina, s’imaginen que l’oficina estarà
a dalt, perquè a baix, amb els vestidors, la piscina, no hi ha més lloc. També els
preocupa que així  com està  l’edifici  per  ventura  l’accés per  a  persones amb
mobilitat reduïda és complicat. Volen saber quins han estat els motius que els
han portat a decidir el canvi i si aquests inconvenients els han previst i ja tenen
una solució.

El Sr. Ferrà respon que la data prevista per a l'inici de les activitats es mantén, és
la  que  havien  dit,  dia  1  d’octubre.  Informa que les  obres  estan pràcticament
finalitzades, que hi haurà feina d’omplir la piscina tot d’una que estiguin acabades
i que començaran a posar en condicions de clor, de pH i de temperatura l’aigua
de les dues piscines. Explica que en principi no hi ha per què pensar que pugui
ser més tard. Assenyala que tal vegada podria ser abans, però tampoc no ho pot
afirmar.  Respecte  al  canvi  de  les  instal·lacions,  informa  que  s’ha  degut  que
bàsicament aquesta planta primera, que es va edificar quan es va construir la
piscina  municipal  coberta,  estava  destinada  a  oficines  i  que  posteriorment  la
concessionària va decidir que era bo que hi hagués activitats complementàries
en aquesta planta, i va realitzar una sèrie de modificacions. Aleshores allò que
era un edifici previst per a oficines es va destinar a utilitzar-la com a gimnàs, i
aquelles  sales no reunien les  condicions de salubritat  per  poder  dur  a  terme
aquestes activitats. De fet, esmenta que es varen haver de col·locar equips de
climatització d’aire molt potents, perquè aquests aparells simplement l’única cosa
que fan és refredar o encalentir, però no renoven l’aire, i en aquella sala una de
les coses principals que hi ha d’haver és la renovació d’aire si s’està fent una
activitat física, o en cas contrari no reuneix les condicions. Exposa que un altre
motiu  és  que  l’única  instal·lació  que  durant  tot  l’any  s’utilitzava  els  matins
–excepte els dos mesos d’estiu, perquè l’han tancat– era la piscina municipal
coberta. Considera que allò que no tenia sentit  era que, si  hi  ha personal  de
l’Ajuntament de l’IMAF que feia feina el dematí, no estigués a les instal·lacions
que precisament estan en marxa i en funcionament, allà on hi ha més afluència
de públic i d’usuaris. Indica que un altre motiu a afegir era que pensaven que les
instal·lacions que ara s’utilitzaven com a oficines de l’IMAF i com a oficines del
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Bàsquet Mallorca eren més adients per dur a terme les activitats físiques que
s’estaven realitzant a la piscina municipal. Quant a l’assumpte del torn que es va
instal·lar l’any passat per dur en control de les piscines, afirma que és cert que, si
hi ara col·loquen les oficines allà a dalt, hi haurà gent que hi haurà d’entrar i no
estarà abonada, però allà sempre hi ha una persona que està a recepció. Creu
que  aquest  fet  és  un  inconvenient  menor  i  que  està  molt  bé  que  hagin  de
demanar venir a les oficines de l’IMAF, comenta que no suposa un inconvenient
que hagin d’obrir  el  torn. A més, si  una persona ha d'acudir a les oficines de
l’IMAF, hi ha d’anar al matí, moment en què tampoc no hi ha gaire trull ni usuaris.
Han considerat que no era un handicap que s’hagués de tenir gaire en compte.
Expressa que allò que sí s'ha de tenir present és l’assumpte de les persones amb
mobilitat reduïda. Hi ha un ascensor, però no funciona, i un dels objectius que
volen dur a terme breument és posar-lo en marxa perquè tothom pugui accedir a
dat. En qualsevol cas el personal de l’IMAF té clar que, si hi ha alguna visita de
qualque persona amb mobilitat reduïda, ells hauran de baixar a baix i parlar amb
ells a la recepció, però pensen que no han fet més que millorar una miqueta el
servei. Evidentment, es poden equivocar, i pot ser que d’aquí a uns mesos es
trobin inconvenients que ara no han vist. De totes maneres també vol dir que a la
sala on hi havia el bar inicialment es mantén com a sala polivalent d’activitats
físiques. Aquella consideren que sí que pot reunir les condicions necessàries,
perquè té dues portes cap a l’exterior i, a més, no és una sala de fer spinning, a
la qual tot el temps se sua, sinó que és una cosa més senzilla i pensen que pot
anar bé. Això no obstant, afirma que estan a l’espera de com funciona tot. 

8. Tenen coneixement que hi ha hagut un accident molt perillós a Santa Magdalena
relacionat amb un assumpte d’unes carreres de cotxes. Lamenten molt la situació
que s’ha produït i volen saber si hi ha alguna manera de controlar, dictar fer un
pla de prevenció perquè això no torni a passar. Demana si han estudiat alguna
via de fer-ho.

El Sr. Batle respon que naturalment no és una situació nova que s’hagi donat
només en aquests darrers mesos, sinó que és una situació que ja ve de fa temps,
els consta que la Policia Local ja hi actuava abans i està actuant ara quant a la
vigilància, i així també ho varen transmetre al capità de la Guàrdia Civil en una de
les  reunions  periòdiques  que  tenen  conjuntament  amb  la  Policia  Local.  Fent
especial  incidència  també  en  aquest  fet,  informa  que  els  varen  demanar  un
esforç perquè poguessin anar més a Santa Magdalena i poder estar més vigilants
d’aquella zona. Evidentment allò que no poden tenir ara, ni tenien abans, és una
patrulla permanent esperant a Santa Magdalena o en el polvorí, però sí que han
demanat que hi hagi més presència policial i més presència sobretot de control.

9. Volen que els expliquin el motiu per què han denegat el permís a la Comandància
per utilitzar les instal·lacions del Quarter General Luque.

El  Sr.  Batle  explica  que  es  varen  assabentar  de  la  petició  arran  d’unes
telefonades que varen rebre per part de la Comandància de l’Exèrcit  a Batlia,
perquè quan ells varen arribar a l'Ajuntament no els varen fer cap tipus de petició,
sinó que ja s’havia fet en el mes d’abril per part de l’Exèrcit, de Comandància. És
el que varen fer en el primer Ple ordinari que varen celebrar, recorda molt bé que
el  Partit  Popular va dur una moció en la qual  es defensava el  posicionament
quant al Tricentenari, la celebració del Tricentenari a la seva ciutat. Explica que
l'únic que han fet ha estat traslladar l'acord a Comandància, on els han comunicat
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la denegació del permís per qüestions òbvies i sobretot de coherència. Considera
que, si aproven una moció on hi ha una proposta que va totalment en contra
d’allò que es vol celebrar per part de Comandància, doncs és una qüestió òbvia
de coherència. Però, a la vegada dins aquesta carta els fan saber que celebren el
centenari del Quarter General Luque i que es posen a la seva disposició de fer
feina plegats perquè la banda de música militar en aquest cas pugui actuar i, a
més a més, li demanen que en totes aquelles activitat que considerin entre les
dues parts oportunes puguin actuar. Simplement es va traslladar aquesta carta i
acord de Ple a Comandància. 

10.  Hi hagut inquers que viuen a carrers amb pendent que els han comentat –i no és
el seu cas, perquè també viu a un carrer que té pendent– que, respecte al pla de
xoc, els treballadors feien net de baix a dalt, quan la lògica diu que hauria de ser
al revés, i que quan arribaven a dalt la feina de neteja amb la Karcher feta abans
no servia de res perquè regalimava cap a baix. Simplement insta a demanar a
l’empresa que du a terme la neteja que canviï el sistema; això no obstant, reitera
que ella viu a un carrer pendent i que es va quedar observant com ho feien, i en
el seu carrer ho varen fer de dalt a baix, no sap si han canviat de criteri.

La Sra. Barceló comenta que desconeix aquesta manera de fer-ho de baix a dalt,
la  veritat  és  que  no  en tenia  coneixement,  però  pot  ser  que ho  fessin  dues
vegades primer de dalt a baix i després de baix per amunt, no ho sap, de totes
maneres,  si  volen  que  demani  informació  al  respecte,  la  posarà  a  la  seva
disposició. 

La  Sra.  Tarragó  indica  que  és  un  comentari  que  li  havien  fet  senyores  que
agranen el carrer que ho havien estat observant i trobaven que no ho havien fet
de la millor manera possible.

La  Sra.  Barceló  comenta  que  potser  té  alguna  explicació  tècnica  que
desconeixen, però que ho demanarà.

11.Volen fer un aclariment d’una pregunta que es va fer en el Ple passat. Manifesta
que es va preocupar perquè va pensar que tenia algun problema de memòria,
però no va voler dir res perquè a vegades es tenen moltes coses dins el cap i
s’escapen detalls o qüestions. Recorda que va demanar per què s’havia tancat el
Museu quinze dies i li varen dir que era un tema d’organització, de personal. Va
demanar pel conveni amb Turisme, i en veu baixa la senyora Sabater va dir que
ells també tancaren i que la diferència era que no ho varen anunciar.

La Sra. Sabater afirma que ho va dir en veu alta. 

La Sra. Tarragó diu va contestar que ella no recordava haver tancat el Museu del
Calçat, i es va quedar una mica sorpresa, no va dir res i va anar a consultar
l’única cosa que podia, que era si  els treballadors havien fitxat durant el  mes
d’agost. Indica que li han confirmat que l’Alzeihmer encara no l’ha de preocupar,
que d’aquí un parell d’anys potser, però que de moment encara no. Manifesta
que  només  vol  deixar  constància  que  no  el  tancaren,  que  era  allò  que  ella
recordava.

La Sra. Sabater contesta que el personal del Museu li ha dit totalment el contrari. 
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La Sra. Tarragó expressa que també li  ho varen dir a ella i  es va sorprendre
moltíssim, però que no va dir res absolutament res.

La Sra. Sabater comenta que no era només aquest darrer any, sinó els tres anys
anteriors.

La Sra. Tarragó manifesta que de vegades d’un any per l’altre s’obliden de les
coses. Afirma que ella de vegades ha tengut la sensació que per la quantitat de
turistes que entren durant el mes d’agost tal vegada un pot pensar que és la
solució  fàcil,  però precisament  l’any passat  recordava haver  emprat  molts  de
mapes,  haver  explicat  moltes  vegades on estaven  les  botigues de  venda  de
calçat o les fàbriques i, és clar, li va sorprendre i ho va demanar a la persona que
s’encarrega dels marcatges. Insisteix que només vol que quedi constància que
no el tancaren, que no varen haver d’anunciar res perquè no ho feren.

La Sra. Sabater indica que també poden haver marcat a un altre edifici.

La Sra. Tarragó diu que no.

La Sra. Sabater manifesta que no creu que el personal municipal no es recordi de
l’any passat. 

La Sra. Tarragó diu que ella està segura que no havien tancat,  però ho volia
aclarir perquè a ella algú del personal del Museu també li va dir això mateix.

La Sra. Sabater contesta que l’únic personal que hi ha són els dos ordenances,
tot dos li han dit que els tres anys anteriors s’havia tancat. 

La Sra. Tarragó insisteix que ella recordava perfectament que no havia estat així,
i  simplement vol dir que ho va voler comprovar i  que ells ho poden fer de la
mateixa manera que ho va fer ella.

La Sra. Sabater assenyala que la directora del Museu també li va constatar que
s’havia tancat quinze dies l’any passat.

La Sra. Tarragó respon que la directora només ve un pic cada setmana i que ella
té vacances. Insisteix que només ho volia aclarir.

La Sra. Sabater creu que la directora del Museu també sap si tanquen o no.

La Sra. Tarragó li demana que ho comprovi simplement, expressa que no és una
paraula contra una altra.

La Sra. Sabater comenta que no passa res si ells no varen tancar i que enguany
el personal ja ho havia demanat –ella no hi era quan ho feren– i que no hi havia
personal per cobrir-los, evidentment.

La Sra.  Tarragó manifesta que la pot entendre. Repeteix que només ho volia
aclarir.

La Sra. Sabater afirma que l’any que ve per poc que puguin no tancaran, diu a la
Sra. Tarragó que no es preocupi.
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La Sra. Tarragó comenta que està molt bé i indica que aquest és l’objectiu, que
no es tanqui. Insisteix que ella només volia aclarir que no s’havia tancat i que
consten els marcatges de la gent a l’hora d’entrar.

Vist aquest aclariment, el Sr. Batle demana si ha alguna pregunta més.

La Sra. Tarragó contesta que no.

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