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ASSISTENTS

BATLE 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
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

TRESORER ACCIDENTAL:
Sr. Miquel Batle Vallori

NO HI ASSISTEIXEN:
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sra. Alice Weber

A la  sala  de  sessions  de  la  casa  consistorial  de
l’Ajuntament  d’Inca  (Illes  Balears),  quan  són  les
19.30  hores  del  dia  18  de  gener  de  2017,  es
reuneix  l’Ajuntament  en  ple,  en  primera
convocatòria,  amb  convocatòria  prèvia  a  l’efecte,
per  tal  de  realitzar  la  sessió  ordinària  sota  la
Presidència  del  Sr.  Virgilio  Moreno  Sarrió,  i  amb
l’assistència  dels  regidors  que  es  relacionen  al
marge.

Actua  com  a  secretari  accidental  el  Sr.  Guillem
Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte, i hi assisteixen
l’interventor,  Sr.  Antòni  Cànaves  Reynés,  i  el
tresorer accidental, 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 les actes de les sessions anteriors de data 15 i 22 de desembre de 2016.

Els assistents no fan cap observació relativa a les actes esmentades.

S'aproven les actes esmentades per unanimitat (16).

Abans de continuar amb el següent punt, el Sr. Torres vol manifestar una queixa no relativa a les actes però
que voldria fer constar en acta, referent a la convocatòria d'aquest ple. Entenen que és una convocatòria en la
qual no s'ha tengut en compte el parer dels membres de l'oposició i d'altres membres de l'equip de govern.

Aquest ple es va convocar la setmana passada, ells varen donar el seu vist i plau i inclús varen adaptar les
seves agendes entenent que era una de les prioritats de l'equip de govern. Es varen enterar per la premsa
que s'havia desconvocat el ple, ningú els va avisar. Després se'ls va avisar personalment de que es volia fer
aquesta setmana. Varen advertir que havia companys que tenien dificultats personals per assistir. No se'ls ha
escoltat i s'ha convocat aquest ple. Vol aprofitar per disculpar els membres que no han pogut assistir, que ho
tenien previst per la setmana passada tal i com se'ls havia anunciat, però aquesta queixa per a ells la volen
fer arribar a l'equip de govern ja que és una queixa que no els sorprèn, és una manera d'actuar habitual
d'aquest l'equip de govern, no se té en compte el que pensen els membres del grup municipal Partit Popular i
els pareix que no està justificada la urgència d'aquest ple avui. S'hauria pogut aprovar dins el ple ordinari de la
setmana que ve. És una convocatòria d'un ple que ja està fora de data, segons la llei l'haurien d'haver aprovat
dia 31 d'octubre de 2016 i evidentment avui dia 18 de gener de 2017 estan fora de termini. En properes
convocatòries si la manera d'actuar d'aquest l'equip de govern és aquesta mateixa segurament no assistiran
al ple, no és una amenaça sinó simplement una advertència, ha d'haver diàleg i una comunicació. El grup
municipal Partit Popular va governar 20 anys i mai es varen atrevir a convocar un ple extraordinari sense
consensuar  amb l'oposició.  Entenien que era una manera d'actuar  tot  i  que tenien majoria  absoluta,  de
vegades ben holgada. Els varen dir que no els anava bé i com els pertoca són aquí perquè entenen que els
pressuposts del 2017 són una eina bàsica i molt important pel funcionament d'aquest Ajuntament i volien
participar d'aquest debat. Ha estat difícil.  Alguns han fet uns esforços i  han hagut de modificar les seves
agendes però creuen que aquesta manera d'actuar de l'actual l'equip de govern no és la més correcta ni la
més adequada. L'equip de govern ha estat a l'oposició i  ha estat reivindicatiu de “rodillo”, “prepotència” i
“menyspreu”, així que recordin les seves paraules i no apliquin el que criticaven que és el que amb aquesta
convocatòria  han  fet.  El  Sr.  Torres  sol·licita  al  Sr.  Secretari  que  consti  en  acta  la  queixa  formal  del
grupmunicipal Partit Popular per la convocatòria inadequada i sense el consens de l'oposició d'aquest ple
extraordinari. 

El Sr. Batle comenta que respecten l'opinió del Sr. Torres però que no la comparteixen perquè no és una
manera habitual d'actuar d'aquest equip de govern. Es remeteix a un fet de fa un mes quan es va convocar el
darrer ple extraordinari pel nomenament com a fill ilustre del Sr. Garcies Palou. Varen dir que el convocarien a
les 19.30 h que és l'hora habitual per fer els plens, i nclús hi havia membres de l'equip de govern als quals no
els anava bé fer-ho a les 19 h com el grup municipal Partit Popular va demanar, i ho varen fer. El Sr. Batle
convida el Sr. Torres a anar a les Comissions d'Hisenda, d'Urbanisme o a alguna altra i veuria que sí que hi ha
comunicació i diàleg. Avui al matí han tengut la Comissió de Bon Govern i dilluns la d'Urbanisme. Fa quinze
dies que se'ls va dir que el Ple d'avui, si li deien que volien, el podien passar a l'ordinari, no obstant que els ho
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diguin. Dijous passat li va dir al Sr. Torres que el telefonàs divendres al matí, ja que li havia dit que havia de
parlar  amb els  membres del  grup,  i  encara està  esperant.  Poden parlar  i  consensuar  però  evidentment
had'haver una altra part. Creu que des de la Regidoria d'Hisenda i a la Comissió d'Hisenda fa més de tres
setmanes que tenen els pressuposts. Els han tengut amb temps suficient per estudiar-los, per fer sobretot la
seva labor com a oposició. Lamenta que el grup municipal Partit Popular presenti aquesta queixa. Creu que el
que ha hagut també és una falta d'enteniment ja que s'havia de convocar el ple i si divendres passat no li
diuen si hi ha una cosa o l'altra... a més, a la Comissió d'Hisenda es va dir per activa i per passiva que es
podia  convocar  al  ple  ordinari.  Evidentment  els  pressuposts i  la  necessitat  de tenir-los aprovats  és molt
important  per aquest equip de govern. Per això varen dir  que podien fer  un ple extraordinari.  Per altres
ocasions ja saben com han d'actuar però no és una manera habitual, ja que s'estan veient o escoltant. Just fa
un mes es va modificar l'horari d'inici a petició del grup municipal Partit Popular per arribar a temps a una altra
activitat que tenien després del ple i i aquest equip de govern va accedir. Això voldria deixar-ho ben clar. 

El  Sr.  Torres contesta que a ell  li  agradaria assistir  a les Juntes de Portaveus que fa mesos que no es
convoquen, tenen distribuides les seves assignacions a les diferentes comissions, ell no ha d'anar a algunes
comissions, té assignada la Junta de Portaveus, però com que no es convoca des de fa mesos evidentment
no ve. A la darrera Comissió d'Hisenda de la setmana passada el ponent ja va advertir  que la setmana
següent no els anava bé la convocatòria del ple. És més, varen dir que el ple seria la setmana passada i
varen adaptar les seves agendes per aquella data, però canvien o desconvoquen el ple i no els informen,
s'enteren per la premsa. Quan demanen explicacions dels motius se'ls contesta que és per motius tècnics,
com sempre a  la  casa  els  problemes d'aquest  Ajuntament  són dels  tècnics.  Però a  més a la  Comissió
d'Hisenda demana quins són aquests problemes tècnics i el ponent contesta que no ho saben, perquè els
pressuposts fa tres setmanes que estan fets, i no saben perquè s'ha desconvocat el ple. Poden entendre que
l'equip de govern hagi modificat la seva agenda, que hagi sortit  una urgència etc, però que al manco els
avisin. És una manera d'actuar que sempre s'havia fet amb consens. Com per exemple al ple extraordinari del
fill  ilustre, varen modificar mitja hora, i li  agraeixen, va ser un gest, perquè entenen que si ho haguessin
convocat a les 19.30 h el portaveu del Partit Popular que és el president de la Junta Local del Partit Popular
no hauria vengut al ple, i entén que al fiscal i al ponent defensor d'un fill ilustre li interessava que hi hagués el
màxim de representació municipal. Si no haguessin modificat el ple extraordinari s'haurien quedat amb que la
representació del grup municipal Partit Popular potser no hauria estat total. Si són temes de consens, que no
són polítics sinó de ciutat, al final han de trobar una acord. En el mes de març de l'any passat varen aprovar
l'obra del parc Europa per urgència i l'altre dia va sortir al diari dient que la convocarien d'aquí a deu o quinze
dies, quan es va aprovar en aquest ple per urgència fa deu mesos. Avui diuen que aquest ple és urgent, quan
urgent seria haver-lo aprovat dia 31 d'octubre de l'any passat, per novembre o, com volien, després de festes,
però no a una setmana del ple ordinari.  El regidor ponent de la regidoria d'Hisenda ja els va dir  que la
setmana següent no els anava bé, que tenien dificultats, però han convocat el ple, a ells no els anava bé i
volen que quedi constància de la seva queixa.

El Sr. Garcia manifesta que li sap greu haver de contraposar la seva paraula a la del Sr. Aguilar, a qui té en
gran estima, però creu que literalment varen dir que si havia de ser un extraordinari seria un extraordinari i
que si no anava bé seria a un altre ple, sense cap problema, no tenia per què fer-se en dimecres, i va
entendre que el Sr. Torres i el Sr. Batle, que és qui convoca els plens, es posarien d'acord. El Sr. Batle ja ha
deixat ben clar que no es varen posar d'acord perquè no hi va haver diàleg. Aleshores no entén tota aquesta
disertació, se li escapa absolutament. A la Comissió d'Hisenda es va dir que si no podia ser dimecres seria a
l'ordinari i va sortir convençut de que el Sr. Torres i el Sr. Moreno en parlarien i decidirien. El que varen tractar
ho sap ara pel que diu el Sr. Moreno, però el que sí sap és el que va passar a la Comissió d'Hisenda. 

Anteriorment el problema que va haver de passar-lo d'una setmana a l'altra no era per qüestions tècniques, se
li digui el que se li digui, sinó decissió política ja que no estava redactat definitivament el pressupost amb
aquest model, amb aquesta composició, però és el mateix que el que fa tres setmanes que està dictaminat.
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Per no crear una font de conflictes més va pensar que quan es tengués tota la documentació enquadernada,
entregada,  que  es  va  entregar  a  una  comissió  personalment  per  part  del  Sr.  Interventor,  aquest  seria
elmoment de convocar. Però a l'altra reunió varen dir que si dimecres no anava bé, es faria dijous, divendres o
al ple ordinari. Li sap greu si no es varen posar d'acord el Sr. Torres i el Sr. Moreno però aquí no veu la seva
responsabilitat, que assumeix sempre que la té en aquesta qüestió. Si el Sr. Aguilar vol rectificar alguna de les
seves paraules que les rectifiqui. No li agrada contraposar paraules però està convençut de que va ser així,
inclús davant altres persones.

El Sr. Batle creu que el que han de fer és mirar cap endavant i a la propera situació com aquesta intentar que
tothom pugui estar d'acord i mirar d'acomodar totes les agendes possibles per tal que els plens es puguin fer
amb el màxim consens.

2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del Pressupost general de
l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes dependents per a l’exercici de 2017

El Sr. Secretari adverteix de que existeix una errada material en el dictamen que es du a aprovació, i que
després hauran d'esmenar en el moment de la votació com a correcció d’errors, la qual és la següent:

Al capítol 4, allà a on diu 3.176.580,39 ha de dir 780,39.

També al capítol 9, allà a on diu 1.332.900,96 ha de dir 711,96.

Cal modificar aquestes partides i totes aquelles allà a on es repeteixin aquestes xifres en el pressupost.

Seguidament els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del
Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes dependents per a l’exercici de 2017, el qual
transcrit textualment diu:

“APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL,  LES  BASES D’EXECUCIÓ I  LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER A L’EXERCICI 2017.

El Batle ha format el Pressupost General d'aquest Ajuntament correponent a l'exercici econòmic 2017, així
com, les seves bases d'execució del pressuposti la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de
treball, de conformitat amb el que disposa en els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març per qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 18 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

Vists els informes 1-2017 i 2-2017 de l'Interventor municipal que consten a l'expedient.

FONAMENTS DE DRET

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

• Llei de Pressuposts generals de l'Estat de cada exercici.

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.

• Reial  Decret  500/1990 de 20 d'abril,  pel  qual  es desenvolupa el  Capítol  I  del  Títol  VI de la  Llei
39/1988.
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• Article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, estableix
que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents en la seva organització.

• Ordre  HAP/419/2014,  de  14  de  març  per  la  qual  es  modifica  l'Ordre  EHA/3565/2008,  de  3  de
desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

• Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En base a tot això i en virtut de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple, amb el Dictamen
FAVORABLE de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 5 de gener de 2017 l'adopció de les següents
PROPOSTES D'ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca, per a l'exercici 2017 que, resumit
per capítols i per cadascun des seus ens dependents, és el següent:

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d'Execució del Pressupost General.

TERCER.-  Aprovar  inicialment  la  plantilla  de  personal  de  l'any  2017,  que  figura  com  Annex,  amb  les
modificacions i especificacions que s'hi contenen.
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QUART.- Exposar al públic l'expedient, per a un termini de quinze dies (15) hàbils, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament, a l'efecte de la presentació de les
possibles reclamacions pels interessats.

CINQUÈ.- Considerar elevats a definitius aquest acords en cas de que no es presenti cap reclamació.

Inca, 9 de gener de 2017. El Batle, Virgilio Moreno Sarrió”

Durant el debat abandona la sessió la Sra. Triguero.

Finalitzades les  intervencions,  es procedeix  a  la  votació  de l'esmena per  correcció  dels  errors  materials
explicats al inici i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el
grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i el grup municipal de Proposta per
les Illes, i tres (3) vots d'abstencions del grup municipal del Partit Popular.

Seguidament es procedeix a la votació del dictamen esmenat i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a
favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal d'Independents
d'Inca i el  grup municipal de Proposta per les Illes, i  tres (3) vots en contra del grup municipal del Partit
Popular.

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