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PRESIDENT:

Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS:

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

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA ACCIDENTAL:

Sra. Catalina Pons Bestard

TRESORER:
Sr. Miquel Batle Vallori

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

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

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 25 I 26 DE
NOVEMBRE DE 2015

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

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de les actes de les sessions de data 25 i 26
de novembre de 2015, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).
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2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.571 AL 1.663 DE
2015

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.571 al 1.663.

Intervé el Sr. Torres. Comenta que respecte al Decret 2015001635, on fa referència a
acreditar  els  estudis  relacionats  amb  la  prevenció  de  riscos  laborals,  “compleix
adequadament amb el perfil professional que precisa aquest Ajuntament...”. Demana
que els facin arribar una còpia dels estudis relacionats amb prevenció de riscs que té
la persona que es nomena i també el perfil de professional que precisa l'Ajuntament.
Demana  que  consti  en  acta  que  ha  sol·licitat  que  els  facin  arribar  aquesta
documentació,  tant  els  estudis  que té  com el  perfil  que  establert  per  l’Ajuntament
d’aquest lloc de feina.

Aprofita per assenyalar que han vist que en aquests decrets duen tota una sèrie de
plusos i gratificacions, demana se’ls faci arribar una còpia dels plusos que s’han lliurat
els  mesos  d’octubre,  novembre  i  desembre,  tant  del  personal  laboral  com  del
funcionari.

El Sr. Batle contesta que així ho faran, però que només vol aclarir una cosa: quant al
perfil professional del responsable de les tasques de prevenció de riscos laborals, no
tenen la plaça creada, és a dir, allò que fan és la regulació que hi ha vigent en matèria
de  riscos  laborals  i  és  allò  que  han  exigit  al  responsable  actual.

El  Sr.  Torres  diu  que simplement  han copiat  allò  que diu  el  Decret,  que compleix
adequadament el perfil professional que precisa aquest ajuntament. Volen saber quin
és el perfil.

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

3. DACIÓ DE COMPTE DELS SEGÜENTS ESCRITS DE GRUPS MUNICIPALS: A) DE
MÉS PER INCA, RELATIU A CANVI DE PORTAVEU TITULAR, I B) DE PROPOSTA
PER LES ILLES, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS SEUS REPRESENTANTS A
COMISSIONS INFORMATIVES I ORGANISMES AUTÒNOMS

Es dóna compte dels escrits presentats, que transcrits textualment diuen:

 “En data 16 de juny de 2015 es va registrar la constitució del grup municipal MÉS per
Inca i  la  designació  dels  portaveus del  grup,  essent  el  seu portaveu titular  Antoni
Rodríguez Mir, la portaveu suplent 1a Alice Weber i el portaveu suplent 2n Gabriel
Frontera Borrueco.

En data 16 de desembre de 2015, el grup municipal MÉS per Inca ha acordat fer un
canvi de portaveu, essent nomenat Gabriel Frontera Borrueco com a portaveu titular.

Per tot això
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MANIFESTAM

Que el portaveu titular de MÉS per Inca serà Gabriel Frontera Borrueco, el portaveu
suplent 1r Antoni Rodríguez Mir i la portaveu suplent 2a Alice Weber.”

“Gori Ferrà Frau, regidor d’aquest Ajuntament, en representació del GRUP MUNICIPAL
DE PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS –EL PI– com a millor procedeixi DIU:

Que  designa,  a  partir  de  la  presentació  de  la  presenta  comunicació,  per  a  les
comissions informatives i organismes autònoms als següents regidors:

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT, MEDI AMBIENT
I MÓN RURAL

TITULAR: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA.
SUPLENT GORI FERRÀ FRAU.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE BON GOVERN

TITULAR: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA.
SUPLENT GORI FERRÀ FRAU

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I HABITATGE

TITULAR: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA.
SUPLENT GORI FERRÀ FRAU

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ, FORMACIÓ I ESPORTS

TITULAR: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA.
SUPLENT GORI FERRÀ FRAU

OA MÚSICA TORRANDELL

TITULAR: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA.
SUPLENT GORI FERRÀ FRAU

IMAF

TITULAR: GORI FERRÀ FRAU
SUPLENT: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA.

OA ESCOLETA TONINAINA

TITULAR: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA.
SUPLENT GORI FERRÀ FRAU
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OA RESIDÈNCIA MIQUEL MIR

TITULAR: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA.
SUPLENT GORI FERRÀ FRAU

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL

TITULAR: GORI FERRÀ FRAU
SUPLENT: ANTONIA TRIGUERO SALAMANCA”

Intervé el Sr. Torres. Vol recordar que des del mes de juny estan demanant que els
expliquin quin és el pacte per Inca, ho varen demanar per escrit i els varen respondre
que els contestarien; estan en el mes de desembre i segueix havent-hi canvis a l’equip
de govern. Vol recordar també que el regidor d’Urbanisme va durar quinze dies; ara el
portaveu de l’equip de govern canvia, i ells segueixen sense saber quin és el seu pacte
i quines són les seves directrius de govern. Els varen dir que els contestarien, han
creat la Regidoria de Transparència, de la qual justament el regidor que és portaveu és
responsable,  i  els  agradaria  que  la  transparència  es  complís.  Duen  sis  mesos,
considera que convendria saber quin és el pacte per Inca i els canvis d’Inca. Volen
aprofitar  amb  aquest  i  el  següent  punt  per  recordar  que,  per  evitar  problemes  i
malentesos, segueixen tenint  problemes amb la presència dels quinze regidors del
govern a les comissions. Comenta que tal vegada quan ells es queixen pareix que no
cau bé, però la realitat és que ahir mateix en el Patronat del Teatre Principal tengueren
més de quinze minuts de retard i  el  Patronat de Toninaina es va iniciar va ser en
segona convocatòria perquè no es va poder fer en primera, i ells, que només són sis,
procuren ésser-hi i complir el seu horari. Dit això resulta que quan es tira d’hemeroteca
té l’oportunitat de veure com “els de sempre”, perquè sempre són els mateixos, s’han
cansat de queixar-se, com així consta a l’acta que ”per favor a les comissions, perquè
a l’oposició són manco, si falta qualcú no es pot començar...”. Expressa que duen sis
mesos i que la tònica és la mateixa, es poden enfadar o desenfadar, però ahir –ni la
setmana passada ni el mes passat– hi va haver dos patronats d’aquest ajuntament, un
d'ells amb més de quinze minuts de retard perquè algú va arribar mitja hora tard. El
batle hi va arribar quinze minuts, però algú hi va arribar mitja hora tard, no devia ser
important. Allò que passa és que sí és cert que el Patronat de Toninaina no es va
poder  convocar  en  primera  convocatòria.  Són 15,  creu que ara  estan en 12 amb
dedicacions exclusives; creu que és qüestió de tenir un marge de 100 dies perquè
puguin arribar d’hora. Comenta que queda com a anècdota i com a queixa, i tal vegada
es passaran tres legislatures queixant-se'n perquè és l’excusa de sempre. Manifesta
que és graciós, però que si ells perdessin un poc de temps amb allò que deien, no tots
evidentment, n’hi havia que es queixaven molt més i que eren molt més viscerals; n’hi
havia que no els permetien res i ara molt pitjor, bastant pitjor. Diu que no passa res,
que no parlaran de la setmana passada, sinó d’ahir: dos patronats, els membres de
l’oposició hi eren presents, els membres de l’equip de govern varen arribar tard, fins i
tot un dels patronats no es va poder celebrar en primera convocatòria. Manifesta que
en deixen constància en el Ple i suposa que tot continuarà igual o pitjor. 
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Els regidors es donen per assabentats dels escrits presentats.

El Sr. Ferrà, el Sr. Jerez i la Sra. Horrach s’incorporen a la sala.

4.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR  LA
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
concessió  d’una subvenció  nominativa,  de  data  17 de desembre de 2015,  el  qual
transcrit textualment diu:

“Aprovació  per  la  concessió  d'una  subvenció  nominativa  a  l'Associació  'Club  del
Pensionista d'Inca'.

L'Associació  'Club del  Pensionista  d'Inca'  va presentar  la  documentació adient  per
accedir a la concessió d'una subvenció nominativa que figurava a la partida 234.48900
de les bases d'execució del pressupost de l'any 2014.

No obstant això, per qüestions alienes a l'Associació 'Club del Pensionista d'Inca', no
es  va  procedir  a  aprovar  dins  l'exercici  de  2014  la  concessió  de  la  subvenció
nominativa prevista en els pressuposts de la Corporació de l'exercici de 2014 per un
import de 1.500 euros.

Davant aquesta situació, i ateses les reiterades peticions fetes per l'Associació 'Club
del Pensionista d'Inca' i vist que en el Pressupost de la Corporació per l'exercici de
2015  existeix  crèdit  suficient  i  vist  l'informe  d'Intervenció  que  la  documentació
presentada  per  l'Associació  Club  del  Pensionista  d'Inca dins  l'exercici  de  2014  és
correcta.

Per tot l'exposat, se sotmet a la consideració del Ple de l'Ajuntament d'Inca la següent
PROPOSTA D'ACORD:

Primer.-  Aprovar  la  concessió  d'una  subvenció  nominativa  a  l'Associació  'Club  del
Pensionista  d'Inca'  per un import  de 1.500 euros per  les activitats  realitzades dins
l'exercici de 2014.

Segon.- Admetre el  compte justificatiu per import total de mil  set-cents setze euros
(1.716.-).
 
Tercer.- Acordar el pagament a l'Associació 'Club del Pensionista d'Inca' de la quantitat
de mil cinc-cents (1.500.-) euros, amb la prèvia actualització dels certificats d'estar el
corrent de pagament d'Hisenda i Seguretat Social.

Quart.- Notificar la Resolució a l’Associació Gent Gran "Club del Pensionista d'Inca. 
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Aquest  és  el  parer  del  qui  subscriu,  això  no  obstant  haurà  d'ésser  el  Ple  de  la
Corporació  amb  el  seu  superior  criteri  qui  acordarà  el  més  adient  als  interessos
municipals. Inca, 17 de desembre de 2015. El regidor d'Hisenda, sign. Àngel García
Bonafé.
 
Informe  que  emet  la  interventora  accidental  sobre  la  justificació  de  la  subvenció
nominativa a l’Associació Gent Gran 'Club del Pensionista d'Inca', 2014.

Antecedents de fet

Primer.-  L’Associació  del  Club  del  Pensionista  d'Inca  va  presentar  la  següent
documentació  en  la  qual  sol·licitaven  l’atorgament  per  part  de  l’Ajuntament  de  la
subvenció corresponent a l’any 2014, adjuntant la següent documentació a l'efecte que
se li procedeixi a atorgar la subvenció nominativa;

a) Sol·licitud de pagament de la subvenció, adjuntat CIF de l’entitat sol·licitant i NIF
del representant legal.

b) Adjunta  pressupost  de  despeses  i  ingressos  de  l’Associació  del  Club  del
Pensionista d'Inca corresponent a l’any 2014, degudament signada.

c) Adjunta  relació  de  les  activitats  corresponents  a  l’any  2014,  degudament
signada.

d) Adjunta  declaració  responsable  que  les  despeses  que  es  presenten  per
justificar  la  subvenció  no  han  estat  presentades  per  justificar  cap  altra
subvenció. 

e) Adjunta declaració responsable que l’entitat que representa no incorre en cap
de les prohibicions establertes en l’article  13 de la  Llei  38/2003,  general  de
subvencions, per obtenir la condició de beneficiari.

f) Adjunta  factures  de  les  despeses  realitzades,  per  un  import  total  de  1.716
euros, així  com acreditació de l’abonament d'aquestes,  mitjançant declaració
jurada  que  s’ha  procedit  al  pagament  de  les  factures  que  s’adjunten  per
justificar la subvenció.

g) Certificat de l'Agència Tributària de data 3 de novembre de 2014 que està el
corrent en el pagament de les obligacions tributàries i informe de la Seguretat
Social de data 14/11/2014 que no figura inscrit com a empresari en el sistema
de la Seguretat Social.

Segon.-  Existeix  crèdit  adequat  i  suficient  per  atendre  la  despesa  de  la  quantitat
esmentada a la partida 2015/000/234/48900.

Normativa aplicable

1. Bases d’execució del Pressupost General corresponent a l’exercici de 2015.
2. Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 8

de novembre de 2003)
3. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa el Reglament de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Conclusions

La documentació que va aportar en el seu dia l'Associació 'Club del Pensionista d'Inca'
era la correcta per accedir al pagament d'una subvenció nominativa per les activitats
realitzades  dins  l'exercici  de  2014,  i  ha  de  procedir  a  actualitzar  la  documentació
d'estar al corrent de pagament d'Hisenda i Seguretat Social. “

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  i  n’esdevé  el  següent
resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar la concessió d’una subvenció nominativa.

5.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CEMENTIRI

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació de l’Ordenança municipal del cementiri, de data 17 de desembre de 2015,
el qual transcrit textualment diu

“I.-  L'Ordenança  municipal  del  cementeri  municipal  i  de  policia  sanitària  mortuòria
disposa,  quant  a  les  normes  de  transmissió  dels  drets  funeraris  sobre  unitats
d'enterrament, el següent:

'Secció 3ª De la seva transmissió

Art.  87.  El  dret  funerari  perpetu sobre unitats  d'enterrament serà transmissible  per
actes entre vius o per causa de mort, després de l'autorització municipal.

Fora dels casos establerts en aquesta Secció, no es reconeixeran altres causes de
transmissió  de  drets  funeraris  d'ús  perpetu  sobre  unitats  d'enterrament,  excepte
resolució judicial.

Art. 88. La transmissió per actes entre vius només es podrà realitzar a títol gratuït i a
favor de:

a)  Ascendents  i  descendents  en  línia  directa,  col·laterals  fins  al  quart  grau  per
consanguinitat o segon grau per afinitat i cònjuge del titular.

b) Altres cotitulars del mateix dret funerari.

c) Les transmissions deferides a favor d'entitats religioses o beneficoassistencials.

La  cessió  s'haurà  de  sol·licitar  mitjançant  escrit  presentat  al  Registre  General  de
l'Ajuntament, en què s'acreditarà la concurrència d'algun dels casos descrits.
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Posteriorment, la persona interessada es ratificarà mitjançant compareixença davant
l'Administració municipal amb els documents que l'acreditin fefaentment. A l'expedient
administratiu haurà de constar l'acceptació dels cessionaris i la comunicació als altres
cotitulars, si n'hi hagués, a l'efecte del simple coneixement de la cessió realitzada.

Art. 89. La transmissió per causa de mort es regirà per les següents normes:

Els hereus i legataris disposaran d'un termini de dos anys, comptats a partir del dia de
la mort del titular, per formular la sol·licitud de transmissió.

La sol·licitud de transmissió es formularà per escrit al Registre General de l'Ajuntament
i  s'haurà  d'acreditar,  per  qualsevol  dels  mitjans  admesos  en  dret,  la  defunció  del
causant i la condició d'hereu o legatari del sol·licitant.

Tot això sense perjudici dels drets que puguin correspondre als usufructuaris.

Constitueixen, entre d'altres, mitjans probatoris:

- Successió testada:

a) Certificat de defunció.

b) Certificat del registre general de darreres voluntats i còpia del testament.

L'anterior documentació podrà esser substituïda per la presentació de l'escriptura de
manifestació i acceptació d'herència.

- Successió intestada:

a) Certificat de defunció.

b) Certificat del registre general de darreres voluntats. 

c)  Acreditació  de  la  condició  d'hereus  (llibre  de  família,  informació  testifical,  etc.),
respectant l'ordre de successió previst en el Codi civil.

L'anterior  documentació  podrà  esser  substituïda  per  la  presentació  de  l'acta  de
declaració judicial d'hereus abintestat

..../....

Art. 109. Es produirà la caducitat en el cas de:

a) L'estat ruïnós o d'abandonament de la unitat d'enterrament.

b)  La  no-realització  de  les  obres  en  els  terminis  que  preveu  l'art.  34  del  present
Reglament.
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c) No fer efectiu l'import dels drets, taxes i altres exaccions municipals durant el termini
de cinc anys des de la seva meritació.

d) No formalitzar la transmissió del títol en el cas de successió per causa de mort en el
termini que estableix l'article 89 del present Reglament.

e) La concurrència d'alguna de les infraccions a què es refereix l'article 151 del present
Reglament.

Perquè la caducitat tengui efecte, haurà de ser declarada.'

Després de tots aquests anys de vigència del Reglament es constata que molts de
propietaris, o bé per dificultat a obtenir la documentació o bé per qualsevol altre motiu,
no actualitzen la titularitat, per la qual cosa resulta que existeixen moltes sepultures
que des de fa anys consten a nom de persones ja desaparegudes.

Les sepultures estan considerades en el nostre Reglament com concessions de drets
funeraris a perpetuïtat,  però com tota concessió és necessari  mantenir  la titularitat
vigent a favor de la persona que en cada moment l'exerceixi, sota pena de declaració
de caducitat de la concessió (art. 109).

Per aquest motiu, amb la intenció de complir la legalitat, però també essent conscients
de  les  dificultats  a  obtenir  la  documentació  que  poden  tenir  les  persones  que
suposadament  ostenten  drets  legítims  sobre  aquestes  sepultures,  es  considera
necessari establir un nou règim transitori en aquest apartat del Reglament municipal. 

Es proposa que el referit règim consisteixi a concedir un darrer termini a les persones
que poden tenir drets legítims sobre les sepultures perquè aportin la documentació i
puguin actualitzar les titulacions. Transcorregut aquest termini sense haver actualitzat
la  titulació,  es  declararà  la  caducitat  de  la  concessió,  però  concedint  una  darrera
possibilitat  a  la  persona  o  persones  que  hagin  vengut  abonant  les  taxes  de
conservació per poder titular a favor seu la concessió, sempre que no hi hagi oposició
de tercers. 

II.- Per altre banda també es considera necessari reglamentar la cessió de transmissió
de sepultures  propietat  de l'Ajuntament  amb la  finalitat  de tenir  una llista  d'espera
permanent  i  transmetre  a  aquestes  persones  les  sepultures  que  en  cada  noment
estiguin disponibles.

En conseqüència, la Comissió Informativa d'Hisenda, a la seva sessió de dia 5 de
novembre de 2015, va acordar elevar a la consideració del PLE DE L'AJUNTAMENT la
següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal del cementeri
municipal i de policia sanitària mortuòria, consistent a: 

A.- Modificar els articles 71, 72, 73 i 74, els quals passaran a tenir la següent redacció:
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Art. 71. Les persones interessades en l'adjudicació de drets funeraris perpetus sobre
unitats d'enterrament ho hauran de sol·licitar mitjançant escrit  que es presentarà al
Registre General de l'Ajuntament, on es farà constar el tipus d'unitat d'enterrament que
sol·liciti, i que podran ser: panteons, sepultures antigues sota terra, sepultures antigues
en superfície, sepultures formades per nínxols individuals i columbaris.

Art. 72. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament durà un registre especial de sol·licituds o
llista d'espera per cada un del tipus d'unitat d'enterrament abans descrits, on constarà,
com a mínim:

a) Número i data d'entrada en el Registre General.

b) Nom del peticionari i data d'empadronament a Inca.

c) Resolució corresponent.

S'hi inscriuran, per rigorós ordre de presentació, les sol·licituds corresponents.

El suport de registre serà informàtic i signat digitalment pel funcionari encarregat del
cementeri.

Art. 73. L'adjudicació de drets funeraris perpetus per cada tipus d'unitat d'enterrament
es realitzarà seguint les següents normes: 

1) La Junta de Govern en cada moment acordarà la incorporació d'aquelles sepultures
o unitats d'enterrament que hagin de ser trameses. També determinarà el  cànon a
percebre per l'Ajuntament a canvi de la transmissió i la forma de pagament.

2)  Quant  existeixi  una  sepultura  disponible  es  notificarà  a  la  persona  que  li
correspongui per ordre de llista d'espera, per que dins el termini de deu dies hàbils a
comptar des del següent al de la notificació comparegui a l'Ajuntament en els efectes
de manifestar si li interessa o no l'adquisició. Si no compareix dins aquest termini, se la
tindrà per desistida de la petició, sent eliminada de la llista d'espera. Si compareix i
manifesta que està conforme amb l'adquisició,  dins el  termini  dels  deu dies hàbils
següents a la  seva compareixença haurà de formalitzar  la  transmissió  i  abonar  el
canon o la part del mateix, en atenció a les condicions de pagament aprovades per la
Junta de Govern. Si no compareix en aquest termini, també se la tindrà per desistida
de la seva petició.

3)  En  el  cas  que  la  persona que per  torn  li  correspongui  no  accepti  adquirir  cap
sepultura de les que en aquell moment tengui l'Ajuntament disponibles, serà exclòs de
la llista, sense perjudici que s'hi pugui a tornar a apuntar, passant a ocupar el darrer
lloc.

4) El torn es podrà cedir a aquelles mateixes persones a qui es refereix l'art. 88 del
present reglament.
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5) Les persones empadronades a Inca amb una antiguitat d'un any anterior a la seva
sol·licitud tindran preferència en l'adquisició. 

Art. 74. Quan l'Ajuntament disposi d'unitats d'enterrament de nova construcció podrà
aplicar les anteriors normes o altres que pel cas concret aprovi el Ajuntament en ple,
respectant en tot cas la llista d'espera que existeixi en aquell moment i la preferència a
favor dels empadronats a Inca amb una antiguitat d'un any anterior a la seva sol·licitud.

Disposició final primera

Quant  entri  en  vigor  el  present  reglament  la  Junta  de  Govern  municipal  acordarà
publicitar  la  creació  de  la  llista  d'espera  i  determinarà  les  sepultures  i  unitats
d'enterrament objecte de transmissió de les que té a la seva disposició.

Disposició transitòria

1.  Dins el  termini  de dos anys a comptar  des de l'entrada en vigor  de la  present
disposició, totes aquelles persones que consideren que ostenten drets legítims sobre
sepultures que tenen la concessió a favor de persones mortes hauran d'aportar davant
l'Ajuntament la documentació que exigeix el Reglament municipal (art. 89), per poder
transmetre el títol de la concessió a favor seu.

Tan sols es reconeixerà la concessió a favor del sol·licitant o sol·licitants quan acreditin
els seus drets sobre la totalitat de la concessió i sempre que estigui/n al corrent en el
pagament de la taxa de conservació del cementeri. No s'atorgarà la concessió quan
restin drets legítims de la concessió sense acreditar.

2. En el cas d'impossibilitat d'acreditar la titularitat íntegre de la concessió talment com
exigeix el Reglament, podran sol·licitar la titulació al seu favor, per una sola vegada i
dins aquest termini de d'un any a comptar des de la finalització del termini anterior de
dos anys, aquelles persones que, acreditant drets legítims damunt la concessió, també
acreditin:

a.- La defunció de tots els titulars de la sepultura. 

b.- Haver abonat la taxa de conservació de forma ininterrompuda durant els dos anys
anteriors a la data en què entri en vigor la modificació del present Reglament, i també
durant tot el període transitori a què es refereix l'apartat primer, per la qual cosa haurà
d'aportar els originals dels rebuts pagats.

Això  no obstant,  no s'expedirà la  concessió al  seu favor  si  durant  aquest  període
sorgís controvèrsia amb altres persones que acreditassin tenir drets legítims sobre la
sepultura. En aquest cas es procedirà a declarar la caducitat de la concessió si dins
aquest termini d'un any no han pogut actualitzar la titularitat de la sepultura.

3. Una vegada transcorregut el termini de dos anys de l'apartat primer i un any de
l'apartat  segon  quedaran  sense  efecte  els  anteriors  preceptes,  per  la  qual  cosa
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l'Ajuntament podrà declarar la caducitat de les concessions de conformitat amb el que
disposa l'art. 89 en relació amb l'art. 109.

4.-  Declarada  la  caducitat  podran  optar  a  l'adquisició  de  la  concessió  dels  drets
funeraris d'aquestes sepultures, en preferència a les persones de la llista d'espera,
aquelles que acreditin haver tingut drets legítims damunt aquestes. En el cas que hi
hagi  més d'una persona interessada, tindrà preferència la que acrediti  tenir  majors
drets, en cas d'igualtat de drets es decidirà per sorteig. 

5.- Quan es declari la caducitat es farà constar l'anterior possibilitat a la notificació a la
persona interessada.

SEGON. Exposar al públic aquesta modificació de l'Ordenança municipal pel termini
de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler
d’anuncis.

TERCER. En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovada definitivament
la modificació de l'Ordenança, sense necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb
el que disposa l’art. 102 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears 20/2006,
de 15 de desembre, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins que no hagi transcorregut el termini que assenyala
l’art. 113 de l’esmentada Llei.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  i  n’esdevé  el  següent
resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots en contra del grup municipal
Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal del cementiri.

6.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR  LA
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
pròrroga del contracte de recollida domiciliaria de residus, de data 17 de desembre de
2015, el qual transcrita textualment diu:

“En data 30 de desembre de 2005 el Ple municipal va acordar l’adjudicació del contracte
de concessió per a la gestió del servei públic de recollida domiciliària de residus urbans
del  terme  municipal  d’Inca  i  el  seu  transport  a  l’entitat  'LIMPIEZAS  URBANAS  DE
MALLORCA SA' (LUMSA), i en data 31 de gener de 2006 es va signar el contracte de
gestió de servei públic per termini de vuit anys, podent ser prorrogat per dos anys més
amb les condicions previstes en el plec.
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En data 30 de novembre de 2012 el Ple de l'Ajuntament va acordar la modificació de la
concessió i, entre altres aspectes, va acordar la pròrroga del termini de la concessió per
dos anys més segons tenia previst l'art. 13 del plec de condicions. En conseqüència la
vigència del contracte finalitza el dia 31 de gener de 2016.

En data 27 de març de 2013 el Ple de l'Ajuntament va acordar una nova modificació del
serveis sobre temes tècnics sense afectar la durada del contracte.

Està establert que els contractes de serveis i de gestió de serveis públics no poden durar
més enllà del període de vigència previst en el plec i de les seves pròrrogues. Es evident
però que el servei de recollida de fems es, per llei, un servei obligatori a prestar pel
municipi (art. 26.1.a) de la Llei de bases de règim local) i que per evidents qüestions de
salubritat  pública,  que també són competència obligatòria  municipal  (art.  25.2.j  de la
mateixa Llei), no es pot deixar de prestar. 

A més el Pla Director Sectorial per la la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca
exigeix als municipis amb població superior a 5.000 habitants disposar d'un pla municipal
de gestió de residus, el qual aquí no existeix. 

Disposar d'aquest instrument és bàsic per configurar adequadament el servei que precisa
el municipi,  motiu pel qual en data de 14 d'octubre de 2015, la Junta de Govern va
adjudicar  la  redacció  d'aquest  pla.  Una  vegada  redactat  es  podran  decidir  les
característiques del servei de recollida i redactar amb major garanties d'encert els plecs
de  condicions.  Precisament  per  avançar  en  aquesta  qüestió  està  en  tramitació
l'adjudicació de la redacció dels plecs de condicions tècnics i administratius, de forma que
una vegada que estigui redactat el pla i establertes les línies definitòries del servei es
podrà donar redacció definitiva en els plecs de condicions i així avançar amb la màxima
celeritat. 

En conseqüència, per tot el exposat, és necessària la pròrroga del servei per evitar que es
deixi de prestar i evitar greus danys a la població.

Per altra banda, cal fer esment que, segons informe de l'enginyer tècnic municipal que
s'adjunta a aquesta proposta, des del començament de la contracta LUMSA du a terme la
neteja de la zona, la recollida i el transport dels residus a on es realitzen els mercats
setmanals i de totes les fires i festes del municipi d’Inca, tal com s’exigia en el plec de
condicions. El preu d'aquest serveis actualitzat a dia d'avui és de 11.217,80 euros. Durant
l’any 2010 es va treure a concurs el contracte per a la neteja viària del municipi d’Inca,
adjudicat a l'empresa 'CESPA, Compañía de Servicios Públicos Auxiliares, SA' pel Ple
de l’Ajuntament en sessió celebrada el 3 de setembre de 2010, a on també es troba
inclosa la neteja de les fires i festes del municipi. D’acord amb l’estudi econòmic que
l’empresa CESPA va presentar a la seva oferta de licitació, el cost anual del servei de
neteja de les fires i festes que va oferir és de 11.455,09 € (IVA exclòs), i actualitzat
amb les revisions de preus fins a la data d’avui és de 12.422,88 € (IVA exclòs).
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Atesa la duplicitat es va optar perquè fos l’empresa LUMSA la que seguís executant
aquest servei.  Com a conseqüència d’això l’empresa CESPA va realitzant l’abonament
corresponent per aquest concepte a l’Ajuntament.

A la vista que ara s'haurà de prorrogar el contracte amb Lumsa, i considerant que és una
incoherència que els serveis de neteja dels mercats els realitzi l'empresa de recollida de
residus i no la de neteja, es considera adient establir ja ara una delimitació ja clara dels
dos serveis, per la qual cosa es proposa la supressió d'aquest servei en el de recollida
domiciliària de residus, qüestió amb relació a la qual està d'acord l'empresa adjudicatària,
segons escrit presentat en data 17 de desembre de 2015, registre d'entrada núm. 14.549,
i també l'empresa adjudicatària del servei de neteja segons escrit de 17 de desembre de
2015, registre d'entrada núm. 14.518.

Per  tot  l'exposat  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  a  la  seva  sessió  de  dia  17  de
desembre  de  2015  va  acordar  elevar  a  la  consideració  del  Ple  de  l'Ajuntament  les
següents PROPOSTES D'ACORD:

1. Prorrogar el contracte de concessió de la gestió del servei públic de recollida, transport i
tractament  de  residus,  fins  que,  una  vegada  tramitat  el  corresponent  expedient  de
contractació, inicii la prestació del servei el nou adjudicatari.

2. Suprimir d'aquest contracte la prestació del servei de neteja, recollida i transport dels
residus a on es realitzen els mercats setmanals i de totes les fires i festes del municipi,
amb un cost anual actualitzat de 11.217,80 euros (IVA exclòs), sense dret a indemnització
de la contractista.

3. En tot allò no previst anteriorment el servei es prestarà amb les mateixes condicions
pactades en el contracte inicial i a les seves modificacions.

4.- Facultar el Sr. Batle president per a la signatura de la pròrroga.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  i  n’esdevé  el  següent
resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents  d'Inca  i  Proposta  per  les  Illes,  i  sis  (6)  vots  d’abstenció  del  grup
municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar la pròrroga del contracte de recollida domiciliaria de residus.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER SOL·LICITAR LA REVERSIÓ DE
LA PROPIETAT DE L’IMMOBLE DE L’ANTIC AMBULATORI

Els reunits consideren la Moció del grup municipal socialista per sol·licitar la reversió
de la propietat de l’immoble de l’antic ambulatori, de data 15 de desembre, la qual
transcrita textualment diu:

15



“PROPOSICIÓ RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE REVERSIÓ DE LA PROPIETAT DE
L’IMMOBLE DE L’ANTIC AMBULATORI. 

Exposició de motius: 

L’any 1980 es construïa al nostre municipi l’edifici on s’ubicaria l’ambulatori d’Inca al
carrer de Mestre Antoni Torrandell de la mà del Ministeri de Salut. 

Durant  molts  d’anys,  va  ser  el  centre  de  gairebé tota  la  activitat  sanitària  que es
desenvolupava a la nostra ciutat. De ben segur que tots nosaltres hem acudit  en un
moment donat a alguna consulta de les que hi existien.

Amb la  posterior  cessió  de  competències  a  les  comunitats  autònomes,  l’edifici  va
passar a titularitat del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut). 

Així,  des de l’any 2002 fins a l’any 2007 va continuar la seva tasca al front de les
consultes mèdiques i proves per als milers d’usuaris de la Seguretat Social. 

Amb la  inauguració  de  l’Hospital  Comarcal  d’Inca l’any  2007,  l’antic  ambulatori  va
deixar progressivament de realitzar les seves tasques sanitàries fins que al cap de poc
temps tancava definitivament les seves portes. 

Des que les instal·lacions de les consultes mèdiques han romàs tancades mentre que
l’edifici  ha  sofert  una  evident  degradació,  principalment  per  la  manca  d’ús  i  la
inexistència de inversions per al seu manteniment. 

Amb el conveni de cessió de les competències sanitàries a la Comunitat de les Illes
Balears aquest edifici havia passat a titularitat de l'IB-Salut, això no obstant, el conveni
signat  preveia  que  en  el  cas  de  transcórrer  més  de  quatre  anys  sense  utilització
sociosanitària, aquesta edificació tornava a la seva titularitat original el  Ministeri  de
Sanitat, així doncs l’actual propietari de l’edifici és l’Estat espanyol. 

Mentrestant, l’Hospital Comarcal d’Inca, junt amb els centres de salut existents han
realitzat les tasques sanitàries d’Inca i la seva comarca acaparant cada vegada més
usuaris, situació que en ocasions ha provocat la saturació dels serveis sanitaris. 

Davant aquesta situació, ens trobam, per una banda, amb unes consultes mèdiques a
l’Hospital Comarcal d’Inca que es podrien descongestionar per oferir una millor atenció
als usuaris, i per l'altra, amb un edifici totalment inutilitzat que ben bé podria formar
part d’una possible solució a aquest problema. 

En aquest sentit el PSIB-PSOE proposa la sol·licitud de la reversió de la titularitat de
l'edifici de l’antic ambulatori d’Inca per tal de poder destinar-lo a la descongestió de les
consultes mèdiques de l’Hospital Comarcal d’Inca. 
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Per tots aquests motius exposats, el  Grup Municipal del PSIB-PSOE presenta a la
consideració del Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’Acord: 

1. L’Ajuntament d’Inca aprova sol·licitar al Govern de les Illes Balears que sol·liciti al
Govern de l’Estat la reversió de la titularitat de l’immoble ubicat al carrer de Mestre
Torrandell, seu de l’antic ambulatori. 

2.  L’Ajuntament  d’Inca  traslladarà  la  proposta  al  Govern  de  les  Illes  Balears  i  als
representants  de  les  diferents  formacions  polítiques  que  tenguin  representació
nacional (delegat del govern de les Illes Balears, diputats, senadors) per tal que es faci
l’oportuna reclamació de titularitat de l’immoble.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar la Moció del grup municipal socialista i n’esdevé el següent resultat:  unanimitat
(21).

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Moció  del  grup  municipal
socialista per sol·licitar la reversió de la propietat de l’immoble de l’antic ambulatori.

8. MOCIONS URGENTS

A. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LES
DEDICACIONS DELS REGIDORS

Atès que aquest Dictamen no ha estat dictaminat per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda en relació
amb les dedicacions dels regidors, de data 17 de desembre, que transcrit textualment
diu:

“El Ple de l’Ajuntament d’Inca a la seva sessió de dia 3 de juliol de 2015 va declarar el
Sr.  Gori  Ferrà Frau i  la  Sra.  Antonia Triguero Salamanca en situació de dedicació
parcial,  amb una dedicació del  80 % de la  jornada habitual  dels  funcionaris  de la
corporació i  una retribució de dotze  pagues anuals per  import  íntegre mensual  de
1.866,43 euros, i donar-los d’alta al règim general de la seguretat social.

Dins el marc de la reorganització municipal, es fa necessari modificar les dedicacions
parcials  i  exclusives  dels  regidors,  per  la  qual  cosa,  i  de  conformitat  amb el  que
disposa  l’art.  75  de  la  Llei  de  bases  de  règim  local,  en  relació  amb  l’art.  13  del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals s’eleven a
la consideració del Ple municipal les següents PROPOSTES D’ACORD:

Primer.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de dia 3 de juliol de 2015, en allò que
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respecta a la declaració del Sr. Gori Ferrà Frau i la Sra. Antonia Triguero Salamanca
en la situació de dedicació parcial, amb efectes de dia 31 de desembre de 2015.

Segon.-  Declarar  la  Sra.  Antonia  Triguero  Salamanca,  en  la  situació  de  dedicació
exclusiva  i  una  retribució  de  dotze  pagues  anuals  per  import  íntegre  mensual  de
2.333,03 euros, amb efectes de dia 1 de gener de 2016 i donant-la d’alta al règim
general de la seguretat social, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de
bases  de  règim  local.  Aquesta  assignació  no  serà  actualitzable  anualment  i  es
mantendrà invariable.

Tercer.- Declarar que el Sr. Gori Ferrà Frau percebrà amb efectes dia 1 de gener de
2016 les indemnitzacions per assistència a sessions acordades en el Ple de dia 3 de
juliol de 2015. 

Quart.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’art. 75.5 de la Llei
de bases de règim local.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat:
quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del  PSIB-PSOE,  MÉS  per  Inca,
Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup
municipal del Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovat  el  Dictamen  de  la  Comissió
Informativa d’Hisenda en relació amb les dedicacions dels regidors.

B. PROPOSTA DE LA BATLIA PER DECLARAR L’ANY 2016 ANY RAMON LLULL A LA
CIUTAT D’INCA. 

Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la
seva  inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació  i  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per declarar l’any 2016 Any Ramon Llull
a la ciutat d’Inca, la qual transcrita textualment diu:

“Ramon Llull  és  una  de  les  figures  intel·lectuals  més  rellevants  de  tota  la  cultura
europea. És el primer autor prolífic en llengua catalana i el pioner en l’ús del català
com a llengua de cultura.

Ramon Llull va néixer a Palma entre 1232 i 1233. Era fill de pares catalans, arribats a
Mallorca arran de la conquesta de l’illa per part del rei Jaume I. De jove va entrar a fer
part de la cort del futur rei Jaume II de Mallorca, amb qui establí una sòlida amistat.

L’any 1257 Llull es casava amb una noble dama, Blanca Picany, amb la qual tengué,
almenys, dos fills. Quan tenia una trentena d’anys, conta ell mateix a la Vida de Mestre
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Ramon  (1311) que va experimentar una conversió profunda en la seva vida, per la
qual cosa, a partir d’aquell moment, es dedicà a la conversió de jueus i musulmans i a
la reconversió de la cristiandat mateixa, tot per mitjà del diàleg i de l’argumentació. 

Aprengué l’àrab i es formà, durant nou anys i de forma autodidacta, en tots els camps
del coneixement.  Fruit  d’aquesta formació va ser la formulació d’una  Art  o tècnica,
instrument  de  demostració  per  arguments  o  'raons  necessàries',  en  terminologia
lul·liana. Aquesta Art va ser reformulada i simplificada en diverses ocasions, per tal de
fer-la màximament comprensible per a tots els públics. 

Aquest afany per ser efectiu va motivar que Ramon Llull fes servir tots els recursos
estilístics  al  seu  abast  (per  la  qual  cosa  va  escriure  complexos  tractats  tècnics,
narracions novel·lades, poemes) i que ho fes en català, en àrab o en llatí, no en funció
del tema tractat sinó en funció del públic al qual anava dirigit el seu missatge. És per
aquest  motiu  que  amb  Ramon  Llull  la  llengua  catalana  passà  a  ser  un  mitjà  de
transmissió de la  ciència i  es convertí  en llengua literària.  Encara que la literatura
lul·liana tenia una funció instrumental, de transmissió l’Art, Llull va ser el primer de fer
servir la incipient llengua catalana per fer literatura i va contribuir a la creació de la
prosa en llengua catalana.

Convençut de l’eficàcia de l’Art per aconseguir el diàleg entre els pobles, va viatjar
arreu  d’Europa (París,  Roma,  Gènova,  Pisa,  Sicília)  i  de  la  Mediterrània  (Nord  de
l’Àfrica, Xipre, Armènia) i es va entrevistar amb reis i papes, per convèncer-los de la
necessitat  de  fundar  escoles  d’ensenyaments  de  llengües,  com  la  de  Miramar
(1276-1301).  A l’estada a  París  de  1287-89 va  conèixer  qui  seria  el  primer i  gran
deixeble lul·lià, el metge i canonge d’Arràs Tomàs Le Myésier, precursor del lul·lisme
internacional vigent fins als nostres dies. 

Ramon Llull va morir en una data incerta entre desembre de 1315 i març de 1316, bé
al Nord de l’Àfrica o bé de tornada a l’illa natal.  Les seves despulles descansen al
convent de Sant Francesc de Palma.

La labor intel·lectual, plasmada en més de 260 obres originals, ha estat estudiada i
difosa des de la seva mort ençà, en Universitats i institucions d’arreu del món, i ha
estat defensada i  projectada especialment per les institucions històriques de l’antic
Regne de Mallorca. La documentació demostra fefaentment que al llarg dels segles
Ramon Llull ha estat proclamat com a cappare intel·lectual de la nostra cultura.

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent:

ACORD:

Primer: Declarar l’any 2016 Any Ramon Llull, en commemoració del 700è aniversari de
la seva mort.

Segon: Impulsar i donar a conèixer la figura i les obres de Ramon Llull per mitjà de
diverses activitats commemoratives.
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Tercer:  Convidar  totes  les  entitats  i  institucions  públiques  i  privades  a  participar
coordinadament en aquesta commemoració.”

Intervé la Sra. Tarragó. Proposa una esmena, que consisteix que aquesta proposta
sigui institucional.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals es passa a
votar l’esmena proposada pel grup municipal del Partit Popular i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l’esmena proposada.

Seguidament  es  procedeix  a  la  votació  de  la  Proposta  de  la  Batlia  i  n’esdevé  el
següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia institucional
per a declarar l’any 2016 Any Ramon Llull a la ciutat d’Inca.

C.  MOCIÓ  PER  LA INTEGRACIÓ  DE  L’EMT  DE  PALMA AL  SISTEMA TARIFARI
INTEGRAT I L’ELIMINACIÓ DE LES TARIFES DE NO RESIDENTS. 

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).

Els  reunits  consideren  la  Moció  del  grup  municipal  de  MÉS  PER  INCA per  a  la
integració de l’EMT de Palma al sistema tarifari integrat i l’eliminació de les tarifes de
no residents, de data 21 de desembre, que transcrita textualment diu:

“L'Ajuntament  de  Palma  podrà  invertir  l'any  2016  11,4  milions  d'euros  en  les
infraestructures que consideri prioritàries gràcies a les aportacions del Govern de les
Illes  Balears  i  el  Consell  de  Mallorca  com  a  aplicació  de  la  Llei  de  capitalitat.
Addicionalment,  el  Govern  ha  previst  altres  39,8  milions  d'inversions  en
infraestructures al municipi de Palma.

A l'exposició  de  motius  de la  Llei  23/2006 de capitalitat  de  Palma s'expressa que
Palma té un compromís solidari amb la resta de pobles de les Illes i que vol compartir
la prestació de determinats serveis. No obstant això, en el cas del servei de transport
urbà al municipi de Palma, ens trobam que l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
té tarifes diferents per a residents i no residents al municipi de Palma. Aquest és un fet
que no és dóna a altres ciutats de l'Estat espanyol, que no discriminen a les seves
tarifes en funció de la residència de l'usuari (a excepció d'algunes tarifes especials).

Alguns municipis, com és el  cas d'Inca, sufraguen la diferència entre les tarifes de
residents i no residents dins el marc de convenis de cooperació amb l'Ajuntament de
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Palma. Un convenis que són molt positius per l'usuari del transport públic, i els quals
MÉS per Inca sempre ha defensat, i ha criticat quan s'han exclòs alguns usuaris de les
bonificacions. Gràcies a aquest conveni,  per exemple, uns 1.600 viatges varen ser
bonificats  el  passat  mes  de desembre.  L'Ajuntament  d'Inca  va  pagar  des  de  0,35
cèntims  per  viatge  en  el  cas  dels  viatges  regulars,  0,85  cèntims  per  viatges  de
pensionistes, 1,03 euro per viatges de pensionistes amb targeta mensual o dos euros
per viatges a l'aeroport.

A més de l'eliminació de les tarifes per a no residents, consideram que per millorar el
servei de transport públic i afavorir el seu ús és imprescindible fer compatible la targeta
ciutadana de l'EMT i  la  targeta intermodal  del  Consorci  de Transports  de Mallorca
(CTM). El març de 2011 es va aprovar un Conveni de col·laboració entre el Govern de
les Illes Balears, a través del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), i l'Ajuntament
de Palma, a través de l'EMT, amb aquest objectiu. El treball tècnic estava pràcticament
enllestit i només mancava executar les respectives aplicacions informàtiques i tancar
l'acord  econòmic  de  col·laboració  i  compensacions  entre  Govern  i  Ajuntament  de
Palma. Al llarg de la legislatura passada no es va aconseguir cap tipus d'avanç en
aquest sentit.

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 insta l'Ajuntament de Palma a dur a terme una revisió
de les tarifes de l'Empresa Municipal de Transports en la qual s'eliminin les tarifes per
a residents i no residents, creant unes tarifes universals amb els preus actuals per als
residents.

2.- L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears, a través del Consorci de
Transports de Mallorca (CTM), i  l'Ajuntament de Palma, a través de l'EMT, a dur a
terme el procés d'integració tarifària entre l'EMT i el CTM, complint així les directrius
del Pla director sectorial de Transports (PDST) i atenent una demanda històrica dels
usuaris del transport públic de Mallorca. 

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar  la  Moció del  grup municipal  MÉS PER INCA, i  n’esdevé el  següent  resultat:
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció per a la integració de l’EMT
de Palma al sistema tarifari integrat i l’eliminació de les tarifes de no residents.

D.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL  PSIB-PSOE  PER  PODER
ORGANITZAR ACTES BENÈFICS EN FAVOR DELS NINS I NINES D’INCA QUE
PATEIXEN MALALTIES DE LES DENOMINADES RARES
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Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).

Els  reunits  consideren  la  Moció  del  grup  municipal  del  PSIB-PSOE  per  poder
organitzar actes benèfics en favor dels nins i nines d’Inca que pateixen malalties de les
denominades rares, de data 15 de desembre, la qual transcrita textualment diu:

“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a
l’art.  97  del  Reglament  d’organització  i  funcionament  de  les  entitats  locals  i  del
Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent:

Exposició de motius: 

Des del Grup Municipal Socialista presentam una proposta en suport dels nins, nines i
joves inquers i inqueres que pateixen qualque tipus de malaltia de les denominades
'rares'. Proposam que l'Ajuntament d'Inca es comprometi a organitzar actes benèfics
per recaptar fons que es destinaran íntegrament a la investigació d'aquestes malalties.

Cal recordar que la gran industria de la salut no investiga per trobar tractaments a
aquests tipus de malalties, pel simple fet de no tenir suficients clients o pacients, i
evidentment no poder treure rendiment econòmic.

Tot això fa que siguin les famílies les que hagin de finançar el cent per cent de les
investigacions que solen ser molt costoses, i que en bona part dels casos queden a
mig camí per falta de poder econòmic.

Pensam que  aquesta  situació  és  absolutament  injusta,  si  bé  l'article  49  de la  CE
reconeix el sistema de sanitat com universal, a dia d'avui responsabilitat de les CA, en
el cas de les persones amb malalties 'rares' es romp aquest dret i principi fonamental
d'equitat, per deixar-ho tot en mans de la casualitat, és a dir, si algú pateix una malaltia
que sigui  molt  comuna,  les  grans empreses i  els  països que posaran mitjans  per
combatre els seus efectes, en canvi si  aquesta casualitat fa patir  una malaltia que
pateix molt poca gent, ningú es mou per cercar-ne cap cura, d'aquesta forma rompem
tots els principis d'igualtat, per tornar a encomanar-nos al trist principi econòmic de
l’oferta i la demanda.

Pensam que és el moment que posem tots els mitjans dels quals puguem per dir i
demostrar a les famílies que no estan soles davant aquesta circumstància.

Volem aprofitar també per demanar al govern central i autonòmic que posin mitjans
econòmics per ajudar a trobar una solució de curació real i no limitar-se a administrar
cures pal·liatives que també són necessàries per millorar el benestar dels pacients,
però no per garantir un futur.

Nosaltres  com  ajuntament  no  tenim  competències  en  el  sistema  de  salut.  Per
desgràcia, aquesta proposta no bastarà per trobar una solució immediata, però sí per
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aportar esperança tendrem en compte que sí és competència nostra evitar que hi hagi
nins o joves a la nostra ciutat que visquin sense esperança de tenir un futur amb els
drets fonamentals garantits.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal del PSIB-PSOE, presenta a la
consideració del ple d’aquesta corporació la següent proposta d’acord: 

Bases per poder ser beneficiari de la recaptació dels actes benèfics.

1.  Tenir diagnosticada una malaltia catalogada com 'rara'.

2.  Els beneficiaris han de tenir entre 0 i 18 anys.

3.  Participar a alguna fundació que estigui investigant la curació de la malaltia.

4.  Ser resident d'Inca.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar la Moció del grup municipal socialista PSIB-PSOE, i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció per poder organitzar actes
benèfics en favor dels nins i nines d’Inca que pateixen malalties de les denominades
rares.

E.- PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA REVISIÓ DE LES TARIFES D’APARCAMENT
DEL MERCAT COBERT

Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la
seva  inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació  i  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (21).

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batlia  per  a  la  revisió  de  les  tarifes
d’aparcament del Mercat Cobert, de data 17 de desembre de 2015, la qual transcrita
textualment diu:

“En data 20 de novembre de 2015 (registre d'entrada núm. 13.459) el Sr. Mateo Cabot
Martínez, en representació de l'entitat 'MERCAT D'INCA SL' va presentar escrit en el
qual  en  qualitat  de  concessionària  pública,  i  en  reiteració  d'escrits  presentats
anteriorment sol·licitava de conformitat amb l'establert a la clàusula novena del 'Plec
de  clàusules  economicoadministratives  que  regeix  la  concessió  de  la  gestió  i
explotació del servei públic de mercat municipal permanent i d'aparcament en l'edifici
del mercat' la revisió de les tarifes de l'aparcament, proposant una tarifa ordinària de
0,0200 €/minut, més IVA (= 0,0242 €/minut).
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A l'escrit presentat per l'entitat 'MERCAT D'INCA SL' aportava informació dels preus
que s'abonen en aquest moment a l'aparcament distingint:

- Tarifa ordinària (entre les 7 hores i les 22 hores) és de 0,018678 €/minut sense IVA
(0,022600 €/minut amb IVA).

- Tarifa reduïda o nocturna (entre les 22.01 hores i les 06.59 h) és de 0,009339 €/minut
sense IVA (0,011300 €/minut amb IVA).

Per altra part, l'entitat Mercat d'Inca SL aporta els preus de les tarifes dels diferents
aparcaments que s'abonen a Mallorca, els privats, els gestionats per l'empresa pública
SMAP i els de rotació de Manacor.

La clàusula novena, lletra d) del plec estableix que: 

'L’Ajuntament anualment i en ocasió de la posada en marxa de la concessió aprovarà
el règim tarifari a cobrar dels usuaris. L’import de les tarifes serà com a màxim igual a
la mitjana aritmètica dels preus de la resta d'aparcaments soterrats de Mallorca. A
més,  el  contractista  en  tot  moment  haurà  de  complir  amb  la  normativa  que  sigui
d'aplicació a les tarifes i especialment pel que fa al seu fraccionament, que actualment
està  regulat  per  la  Llei  40/2002,  de  14  de  novembre,  que  regula  el  contracte
d'aparcament de vehicles (modificada per la Llei 40/2002, de 14 de novembre, que
regula el contracte d'aparcament de vehicles, modificada per la Llei 44/2006, de 23 de
desembre),  i  segons la  qual  el  preu d'estacionament  rotatori  es pactarà  per  minut
d'estacionament, sense possibilitat d'arrodoniments a unitats de temps no efectivament
consumides o utilitzades.' 

La  interventora  municipal  va  emetre  informe  a  l'efecte  de  poder  dur  a  terme
l'actualització  de  les  tarifes  dels  aparcaments  tal  com  es  preveu  en  el  plec  de
clàusules.

Per tot l'exposat, i de conformitat amb l'establert al plec de condicions, se sotmet a la
consideració del Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Aprovar l'actualització del règim tarifari 

SEGON.- Comunicar a l'entitat 'MERCAT D'INCA SL' el nou règim tarifari.”

Intervé el Sr. Aguilar, respon al Sr. Batle quan els diu que estan fent el paper que els
toca, el paper d’oposició. Explica que no estan fent el paper que els toca, que allò que
estan fent és oposar-se a una pujada de tarifes a la ciutadania. Manifesta que no va
només en contra de la ciutadania si no que també va en contra del comerç, contra la
dinamització de la zona comercial del centre. Ho estan encarint quan la competència
ho té més barat. Demana si saben el que estan fent. Els diu que segueixin així, que
tenen tota la majoria absoluta per fer el que vulguin, que ho poden pujar, inclús ho
poden fer fins al màxim perquè li permet fins al màxim. Manifesta que a l'oposició, com
som “do ningú” es riuen d’ells, els diu que molt bé, que segueixin rient-se, segueixin
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aplaudint, segueixin fent befa i els informin quan vulguin, aquí en el ple a última hora.
Els dona l’enhorabona i diu que aguantaran, que no els queda un altre remei.

El Sr. Batle comenta que ningú es riu absolutament de ningú, ni fan befa de res.

El Sr. Aguilar insisteix en que sí, i  que ja no aguanten més, que estan avisant per
activa i per passiva.

El  Sr.  Batle  diu  que aguantin  allò  que hagin d’aguantar  i  el  que vulguin aguantar.
Manifesta que ells no els han de dir res. 

El Sr. Aguilar al·lega que s’absenta de la sala.

El Sr. Batle respon que és una decisió seva, que si es volen retirar es retirin, que no hi
ha cap problema. Considera que no hi ha motius per aquest comportament però que
cadascú és conscient del comportament que té i de l’actitud que ha de tenir, que aquí
no s’ha coartat l’expressió a ningú, i es dirigeix al Sr. Torres per dir-li que si vol tenir ús
de la paraula la demani.

El Sr. Torres insisteix que se’n riuen d’ells.

El Sr. Batle demana qui és qui se’n riu.

Seguidament la resta de membres del Partit Popular abandonen  la sala.

El  Sr.  Batle  vol  fer  constar  a  l’acta  que aquí  no hi  ha  hagut  en cap moment  cap
menyspreu envers cap membre del Partit Popular, que s’ha donat paraula a tots els
membres del Partit Popular que així ho han volgut i que, evidentment, dins la dialèctica
també pot  haver-hi  coincidència o no,  però que en tot  moment ells  han complit  el
Reglament. A més a més, s'ha de donar la possibilitat a tots els membres d’aquesta
corporació perquè puguin expressar lliurement la seva opinió. 

El Batle concreta les esmenes que es proposen i que consisteixen a modificar el preu
per hora, que passa a ser de 1,40 per hora, que l’horari reduït és des de les 21.30 fins
a les 7:00 hores i el cost màxim és de 7.00 hores per dia, i quedaria el minut a 0,239 €.

Es passen a votar les esmenes proposades i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
de tots els presents (15).

Seguidament se sotmet a votació la proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat de tots els presents (15).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia en relació
amb la revisió de tarifes d’aparcament del Mercat Cobert.
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9. PRECS I PREGUNTES

No se’n formulen.

El Sr. Batle comenta que, en aquest cas, les preguntes que s'havien formulat per escrit
al grup municipal socialista les contestaran també per escrit. Manifesta que tenien la
bona voluntat de contestar oralment a les preguntes i d'altres per escrit. Però, afirma
que ho faran per escrit perquè vegin que ningú té la intenció de danyar la imatge de
ningú, ni intentar coaccionar la llibertat d’expressió de ningú. Lamenta que es produeixi
aquest incident.

Conclou desitjant des de l’equip de govern que passin unes bones festes, que acabin
bé l’any i que el comencin millor. 

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