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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
Sr. Felipe Jerez Montes (s’incorpora a la
sessió en el moment que s’indica a l’acta)
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr.  Gori  Ferrà  Frau  (s’incorpora  a  la
sessió en el moment que s’indica a l’acta)
Sra. Antonia Triguero Salamanca

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

TRESORER ACCIDENTAL:
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
30  de  novembre  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 el  Sr.
Antoni  Cànaves  Reynés  i  el  tresorer
accidental Sr. Miquel Batle Vallori.



Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 20 DE NOVEMBRE
DE 2017

El  Sr.  Batle  demana  als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  l'Acta
esmentada.

No havent-hi cap objecció, se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’acta de data 20
de novembre de 2017, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA DEL NÚM. 1.525 AL 1.714 DE
2017

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.525 al 1.714 de 2017.

Els assistents se'n donen per assabentats.

3. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  RESOLUCIONS  MUNICIPALS  CONTRÀRIES  A  LES
OBJECCIONS EFECTUADES DE CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART. 218
DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

Es dóna compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de
conformitat  amb allò  disposat  a  l'art.  218  del  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les
hisendes locals, de data 20 de febrer de 2017, que transcrit textualment diu:

"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 30 de novembre de 2017
de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades.

L'article 218 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,  amb la  nova redacció donada per
l'article  2  de la Llei  27/2013,  de 27 de desembre,  de racionalització i  sostenibilitat  de
l'Administració local, estableix:

El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho
informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones que fiscalice.

Lo  contenido  en  este  apartado  constituirá  un  punto  independiente  en  el
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
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El  Presidente  de  la  Corporación  podrá  presentar  en  el  Pleno  informe  
justificativo de su actuación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad
Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la
materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resolucio-
nes y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de
la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentaci-
ón deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.

Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per ser incloses en l'ordre del dia.

AJUNTAMENT 
Número de

decret
Data Observació Documentació

2017001530 16/10/2017 Factures (6 pàgines)
2017001633 30/10/2017 Factures (9 pàgines)
2017001661 06/11/2017 Factures (5 pàgines)

IMAF
Número de
resolució

Data Observació Documentació

78/2017 25/09/2017 Factures (1 pàgina)
80/2017 25/10/2017 Factures (1 pàgina)

TONINAINA 
Número de
resolució

Data Observació Documentació

31/2017 25/09/2017 Factures (1 pàgina)
34/2017 21/11/2017 Factures (1 pàgina)

EMAT
Número de
resolució

Data Observació Documentació

21/2017 25/10/17 Factures (1 pàgina)
"

Durant la intervenció del Sr. García s'incorporen a la sala el Sr. Jerez i el Sr. Ferrà.

Durant  la  intervenció del  Sr. Torres es produeix una discussió entre el  Sr. Torres i  una
persona del públic, també intervé la Sra. Horrach. A causa de la situació creada el Sr. Garcia
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manifesta que abandona la sessió, junt amb la resta del grup municipal Independents d’Inca.
Seguidament  també  abandona  la  sessió  el  grup  municipal  del  Partit  Popular.  Davant
aquestes fets el Batle ordena un recés.

Quan es reprèn la sessió no s'incorpora a la sala el grup municipal del Partit Popular ni el
grup municipal Independents d'Inca.

4. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'ESTAT  D'EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE
L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

Es  dóna  compte  de  l'estat  d'execució  del  pressupost  de  l'Ajuntament  i  els  seus
organismes autònoms, que transcrit textualment diu: 

"DACIÓ DE COMPTES

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, en compliment del que
estableix l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la base 7ª de les Bases d’execució
del pressupost per a l’exercici de 2017, presenta i dóna compte de l’estat d’execució del
pressupost de despeses i ingressos de l’Ajuntament, i dels seus organismes autònoms.

Relació de documents que es presenten:

Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms a 30 de setembre de 2017.
Estat  de liquidació del  pressupost  d’ingressos de l’Ajuntament i  dels seus organismes
autònoms a 30 de setembre de 2017.
Estat  de  tresoreria  de  l’Ajuntament  i  dels  seus  organismes  autònoms  a  data  30  de
setembre de 2017."

Els assistents se’n donen per assabentats.

5. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE DEL 2017 

Es dóna compte del període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre del 2017,
que transcrit textualment diu:

"DACIÓ DE COMPTES

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, es dona compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà
de  pagament  corresponent  al  tercer  trimestre  de  2017,  de  conformitat  amb  l'Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de remissió
d’informació  previstes  a  la  Llei  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst en el Reial decret 635/2014, de 25
de juliol, on es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les administracions públiques."
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Els assistents se’n donen per assabentats.

6. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'URBANISME  PER  INICIAR
L'EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  CONCESSIÓ  DEMANIAL  DE  L'ÚS  D'UNA
PARCEL·LA  MUNICIPAL  PER  A  LA  CONSTRUCCIÓ,  LA  INSTAL·LACIÓ  I
L’EXPLOTACIÓ D'UN COMPLEX SOCIOCULTURAL I RECREATIU 

Els reunits  consideren el  Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per iniciar
l'expedient de contractació de concessió demanial de l'ús d'una parcel·la municipal per a
la  construcció,  la  instal·lació  i  l’explotació  d'un  complex  sociocultural,  de  data  27  de
novembre de 2017, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME

En data de 27 de juliol  de 2017 el  ple de l’Ajuntament d’Inca, de conformitat  amb la
memòria justificativa es va acordar: 

PRIMERA.- Aprovar el projecte de concessió demanial del ús d’una parcel·la municipal de
domini públic per a la construcció,  instal·lació i explotació d’un complex sociocultural  i
recreatiu amb oferta complementària, i que consta aquest projecte, de conformitat amb el
que  disposa  l’art.  86  del  Reglament  de  béns  de  les  entitats  locals,  dels  següents
documents, els quals també s’aproven:

- La present memòria-proposta.
- Avant projecte
- L’estudi econòmic.
- Informe urbanístic sobre la valoració i usos del bé.
- El plec de condicions tècniques i economicoadministratives que ha de regir la

concessió, junt amb els informes que formen part de l’expedient de contracta-
ció, i que són els següents: necessitat de la contractació que consta a la pre-
sent Memòria, informe sobre els criteris d’adjudicació, informe sobre la solvèn-
cia exigible, informe general de contractació.

SEGONA. Sotmetre l’anterior projecte de concessió a informació pública pel termini de
trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’art. 87.4 del Reglament de béns.

TERCERA. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió, amb els corresponents
plecs de condicions anteriorment aprovats.

QUARTA. Iniciar aquests expedient de contractació, amb publicació en el BOIB, en el cas
que, una vegada transcorregut el termini de trenta dies a què es fa referència a l’apartat
anterior, no s’hagin presentat al·legacions.

De conformitat  amb l’acord  plenari  en el  BOIB núm. 96 de 5 d’agost  de 2017 es  va
sotmetre a informació pública el projecte de concessió demanial.

Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions, en data de 19 de setembre de 2017,
registre d’entrada núm. 9.941, presenta escrit d’al·legacions el Sr. Pedro Jaime Gómez
Ginard. 
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A la vista d’aquestes al·legacions s’ha emès informe per part de l’auditor de comptes Sr.
Miquel Francesc Gelabert Morro, autor de l’estudi econòmic financer de la concessió.

En conseqüència, a la vista d’aquest informe, cal analitzar cada una de les al·legacions:

a. Al·lega que a l’avantprojecte no està prevista cap quantitat per l’equipament i adaptació
de l’edifici i que aquest concepte suposa un increment del pressupost en 2.841.461,90
euros, cosa que suposa un total d’inversió de 7.199.940,16 euros i que aquest cost mínim
és inviable, excepte que s’exclogui la quantitat destinada a zones exteriors, que ascendeix
a 1.551.365,84 euros. 

Efectivament no està incorporat aquest cost. Es proposa incorporar un cost per aquest
concepte de 2.499.000,00 euros. No s’estima l’al·legació d’extreure la partida destinada a
exteriors i es modifiquen diversos paràmetres del plec i que són: el termini de concessió
passa a  45  anys (abans 40 anys),  el  cànon fix  a  15.951,93 (abans 35.913,66.-)  i  el
variable a 0,24.- (abans 0,71)

b. No està incorporat un cost de manteniment i conservació de la plaça pública en l’estudi
econòmic,  per  la  qual  cosa  aquesta  obligació  i  despesa  hauria  d’anar  a  càrrec  de
l’Ajuntament.

És cert que no està inclosa dins l’estudi econòmic, per la qual cosa es considera que la
millor opció és que l’assumeixi l’Ajuntament per no afectar més el resultat de l’estudi.

c. Considera que s’hauria d’autoritzar l’ús de sala de joc i apostes.

No s’accepta aquest al·legació per quant es considera que no són adequats aquests usos
a uns locals que estan dins una zona destinada a l’oci i esbarjo de la joventut, però es
considera que sí és possible donar més possibilitats d’ús als locals. L’art. 26 del plec diu
que els  locals de la zona d’oci  i  recreativa es poden destinar únicament a activitats de
restauració, oci, recreatives, socioculturals i en general a qualsevol activitat amb un ús d’oci i
recreatius, i que la concessionària podrà modificar lliurament les activitats d’aquests locals
sempre que es respectin els  usos abans descrits,  prohibint  els jocs d’atzar. Ara bé,  no
s’observa inconvenient que el locals es puguin destinar a altres usos diferents als anteriors
sempre que estiguin urbanísticament permesos i els autoritzi l’Ajuntament a efectes de la
present  concessió,  però  mantenint  aquella  prohibició.  En  aquest  sentit  s’incorpora  una
modificació en l’art. 26 del plec.

En conseqüència, la Comissió Informativa d’Urbanisme, a la seva sessió de dia 27 de
novembre  de  2017,  va  acordar  elevar  a  la  consideració  el  Ple  de  l’Ajuntament  les
següents PROPOSTES D’ACORD: 

PRIMERA.  Estimar  i  desestimar  les  al·legacions  en  el  sentit  que  s’explica  a  la  part
expositiva d’aquest dictamen i, per tant, incorporar les corresponents modificacions a la
documentació de la concessió.

SEGONA. Aprovar definitivament, amb les modificacions exposades en aquest dictamen,
el projecte de concessió demanial de l’ús d’una parcel·la municipal de domini públic per a
la construcció, instal·lació i explotació d’un complex sociocultural i recreatiu amb oferta
complementària, i que consta aquest projecte, de conformitat amb el que disposa l’art. 86
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del Reglament de béns de les entitats locals, dels següents documents, els quals també
s’aproven:

- La present memòria-proposta.
- Avantprojecte
- L’estudi econòmic.
- Informe urbanístic sobre la valoració i usos del be.
- El plec de condicions tècniques i economicoadministratives que ha de regir la

concessió, junt amb els informes que formen part de l’expedient de contractació,
i que són els següents: necessitat de la contractació que consta a la present
Memòria, informe sobre els criteris d’adjudicació, informe sobre la solvència exi-
gible, informe general de contractació.

TERCERA. Aprovar definitivament l’expedient de contractació de la concessió, amb els
corresponents plecs de condicions anteriorment aprovats.

QUARTA. Iniciar aquests expedient de contractació, amb publicació de l'anunci de licitació
en el BOIB."

El Sr. Batle indica que s’ha introduït una esmena que fa referència a una clàusula de
desistiment valorada en mil euros.

Es  passa  a  votar  l'esmena  proposada  pel  Sr.  Batle  i  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (12).

Seguidament se sotmet a votació el  Dictamen esmenat i  n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (12).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per iniciar l’expedient de contractació de concessió demanial de l’ús d’una
parcel·la  municipal  per  a  la  construcció,  la  instal·lació  i  l’explotació  d’un  complex
sociocultural i recreatiu. 

7.  PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  A  LA  MODIFICACIÓ  DE  DATES  DE  LA
CELEBRACIÓ DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DURANT 2018 

Atès que la  proposta  no ha estat  dictaminada per  cap comissió,  cal  aprovar  la  seva
inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació,  de  la  qual  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (12).

Els reunits consideren la Proposta de Batlia per a la modificació de dates de la celebració
de sessions ordinàries del Ple durant 2018, que transcrit textualment diu:

"PROPOSTA DE LA BATLIA

Analitzades les dades que, atenent a les normes aplicables, correspon celebrar els plens
ordinaris durant l’any 2018, per a un millor funcionament es considera adient modificar la
data  de  celebració  de  determinats  plens  ordinaris,  per  la  qual  cosa  s'eleva  a  la
consideració del Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA D'ACORD:
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Determinar que el Ple ordinari del mes de març tendrà lloc el dia 22 de març, que el del
mes d'agost tendrà lloc el dia 6 de setembre i que el mes de desembre tendrà lloc el dia
20 de desembre, tots a les 19.30 hores."

Seguidament se sotmet a votació la Proposta i n'esdevé el següent resultat: unanimitat
(12).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia per a la modificació
de dates de celebració de sessions ordinàries durant 2018.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS EN
RELACIÓ AMB EL LLOGUER VACACIONAL A MALLORCA  

Atès que la  proposta  no ha estat  dictaminada per  cap comissió,  cal  aprovar  la  seva
inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació,  de  la  qual  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (12).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes Balears en
relació amb el lloguer vacacional a Mallorca, que transcrita textualment diu:

"MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
EN RELACIÓ AMB EL LLOGUER VACACIONAL A MALLORCA

ANTECEDENTS

L’Ajuntament  d'Inca,  conscient  de  la  importància  fonamental  del  turisme  en  el  nostre
model  productiu,  així  com  de  la  necessitat  de  promoure  models  més  equitatius  i
sostenibles  que  permetin  un  repartiment  més  democràtic  dels  ingressos  generats  pel
turisme, consideram que, una vegada aprovada la modificació de la Llei turística per part
del Parlament de les Illes Balears, és necessari que el futur PIAT i la futura zonificació que
ha  d’aprovar  el  Consell  Insular  de  Mallorca  siguin  sensibles  a  les  següents
consideracions:

PRIMER. El lloguer vacacional ajuda al desenvolupament local on l'usuari  cerca altres
atractius que el sol i  platja. Cerca autenticitat, producte local i  un tipus de convivència
basada  en  l'experiència  de  conviure  amb  la  societat  receptora.  És  un  turisme  més
transversal des del punt de vista de repartiment dels beneficis i dinamitza i potencia més
tota l'oferta complementària. I, a més, ajuda a reduir l'estacionalitat.

SEGON.  La  modificació  de  la  Llei  turística  aprovada  el  juliol  passat  introdueix  una
important quantitat de requisits per poder desenvolupar el lloguer vacacional:

• Permís de la comunitat de veïns (en plurifamiliars)
• Comptadors o mesuradors individuals
• Qualificació energètica D o E.
• Un màxim de 3 habitatges per persona.
• Les construccions han de tenir una antiguitat de 5 anys.
• Telèfon 24 h d’atenció tant a veïns com a clients que es troben allotjats.
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TERCER. A més de tots aquests requisits, inclou el de la zonificació, que ha de fixar el
Consell de Mallorca en el cas de tots els municipis excepte Palma, i que designarà en
quines zones es podrà dur a terme el lloguer turístic i en quines zones no es podrà.

QUART. La possibilitat que els propietaris dediquin de forma més generalitzada els seus
immobles  a  lloguer  d’habitatge habitual,  de  llarga  durada,  d'acord  amb  la  Llei
d'arrendament urbans requereix que es garanteixi  que, en els casos d'impagaments o
d'incompliment de contracte, la recuperació de la possessió de l’immoble sigui més ràpida
que amb la legislació actual i que, en cap cas, la durada superi el termini d'un mes.
 
Per això proposam al Ple l'aprovació dels següents
 
ACORDS:
 
1. Instar el Consell Insular que a la zonificació per estades turístiques a habitatges se
segueixi  el  criteri  que  marquin  els  ajuntaments  a  l'informe preceptiu  que  se'ls  ha  de
sol·licitar.

2. Instar  el  Consell  Insular  que  preferentment  les  places  de  la  bossa  de  places
turístiques  existent  siguin  per  al  sector  del  lloguer  vacacional  (estades  turístiques  a
habitatges).

3. Instar el Consell Insular que s'habiliti un mecanisme que inclogui un suplement de
places perquè puguin aflorar les places d'estades turístiques en habitatges plurifamiliars
que s'acrediti que han estat comercialitzades i que compleixen uns estàndards de qualitat.

4. Instar el Govern de l'estat a realitzar les reformes legals o d'organització judicial
dels  recursos  existents  per  garantir  que  a  tots  els  jutjats  els  procediments  de
desnonaments per impagaments tenguin una durada màxima d'un mes."

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals se sotmet a votació la
Moció i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots en contra dels grups municipals del
PSIB-PSOE i MÉS per Inca i dos (2) a favor del grup municipal PI-Proposta per les Illes.

Atès el resultat de la votació, es rebutja la Moció del grup municipal del PI-Proposta per les
Illes Balears en relació amb el lloguer vacacional a Mallorca. 

9. MOCIONS URGENTS

A.  PROPOSTA DE BATLIA PERQUÈ EL MUNICIPI D’INCA ES COMPROMETI EN LA
LLUITA CONTRA EL VIH, LA DISCRIMINACIÓ I L'ESTIGMA SOCIAL

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (12).

Els reunits consideren la Proposta, que transcrita textualment diu:

"PROPOSTA DE BATLIA PERQUÈ EL MUNICIPI D’INCA ES COMPROMETI EN LA LLUITA
CONTRA EL VIH, LA DISCRIMINACIÓ I L'ESTIGMA SOCIAL
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Des de Taula per la Sida,  plataforma autonòmica formada a l’any 1998 integrada per
ALAS (Associació de lucha Anti-Sida de les Illes Balears), Ben Amics (Associació LGTBI
de les Illes Balears), Creu Roja Joventut, Metges del Món Balears i Siloé. Volen mostrar la
preocupació i malestar per l’abandonament de les mesures de sensibilització i prevenció
del  VIH per  part  de l’Administració  pública.  Demanen suport  institucional  i  consideren
necessari  la implicació de l’Ajuntament d’Inca per actuar davant  la pandèmia del  VIH,
perquè si no hi treballem totes i tots, continuarem sent una de les Comunitats Autònomes
que lideren les llistes de nous casos de VIH. 

Aquesta unió entre l’Ajuntament i les entitats de Taula per la Sida possibilita un front comú
per  prevenir  noves  transmissions i  reinfeccions per  VIH,  la  lluita  contra  l’estigma i  la
discriminació  que  pateixen  les  persones  seropositives  i  el  foment  de  polítiques
sociosanitàries justes amb la dimensió de l’impacte i la problemàtica del VIH-Sida a la
nostra societat.  

El proper 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de Lluita contra la SIDA.

Volem recordar que fa 30 anys van aparèixer els primers casos de SIDA. Des de llavors
s’ha fet front a la pandèmia que s'ha portat milers de vides de dones, homes, nens i nenes
a tot el món. El VIH-SIDA significa estigma i discriminació. Hi ha els qui pensen que són
culpables de patir aquesta infecció, que la llei hauria de segregar-los o que haurien de
publicar-se els seus noms per evitar-los. Els prejudicis són més destructius que el propi
virus.

Els avanços científics dels últims 30 anys han transformat el  diagnòstic del VIH d'una
malaltia incurable a una infecció tractable i de curs crònic. Les persones afectades poden
tenir una qualitat de vida similar a la població general si el diagnòstic i la instauració del
tractament es fan en una fase primerenca de la infecció.

Però la realitat és que en molts països d'Europa el nombre de noves infeccions augmenta
any rere any i quan es diagnostica es fa en fases tardanes de la infecció.

Anualment  es  diagnostiquen  més  de  100.000  casos  a  Europa  i  a  Espanya  el
2013  la  incidència  va  aconseguir  la  xifra  de  10.3  noves  infeccions  per  100,000
habitants, el 80 % deguts a transmissió sexual. Addicionalment fins a un 50 % dels nous
diagnòstics  són  tardans,  la  qual  cosa  condueix  a  un  augment  de  la
morbiditat i la mortalitat, una major possibilitat de transmissió i un increment dels costos
per al sistema sanitari, com és el cas dels/es usuaris/es de drogues per via parenteral.

Aquesta pandèmia afecta  de forma alarmant  a  les  Illes  Balears.  La nostra  Comunitat
Autònoma, segons les dades recollides per la Conselleria de Salut, comptabilitza unes
1.988 persones portadores del virus des de l'any 2003. Gairebé 2.000 persones conviuen
amb el VIH a les Illes, 1.679 corresponen a Mallorca, 77 a Menorca i 232 a les Pitiüses. El
proper  1  de  desembre  es  farà  pública  l'última  actualització  d'aquestes  dades,  i
previsiblement mantindrem la mitjana aproximada de 170 casos anuals. 

És necessària la unió entre les administracions públiques i la societat per possibilitar un
front  comú  per  prevenir  noves  transmissions  i  reinfeccions  per  VIH,  la  lluita  contra
l'estigma  i  la  discriminació  que  sofreixen  les  persones  seropositives,  i  el  foment  de
polítiques sociosanitàries justes amb la dimensió de l'impacte i la problemàtica del VIH-
SIDA en la nostra societat.
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El passat 14 de maig, després de convocar els principals partits polítics, només PSOE,
PODEM, GUAYEM i MÉS x Mallorca signaren un compromís que afectava les àrees de la
salut, educació, serveis socials i laboral, previ a les eleccions del 24 de maig de 2015. Des
de Taula per la Sida esperen que aquest compromís estigui present en la ment i en el
programa de les forces polítiques que signaren el document i que els partits que no es
varen comprometre en el seu moment recolzin ara aquest posicionament, necessari per
aconseguir un canvi vertader en la lluita contra el VIH-sida.   

La crisi econòmica no pot ser l'excusa per reduir la inversió en prevenció del VIH, està en
joc  la  salut  de  tota  la  ciutadania.  Les  ONG continuen  cobrint  el  treball  i  conviden  a
l'Ajuntament de Palma a reactivar les polítiques de salut amb el seu suport i treball diari. 

El proper 1 de Desembre se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA que es ve
commemorant des de 1988. És necessari que aquest dia ocupi el lloc que es mereix en
l'agenda política, però això no és suficient, hem de tenir present la causa els 365 dies de
l'any, perquè les infeccions i el sofriment de les persones afectades no ocorren un sol dia.

EL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  D’INCA  DÓNA  SUPORT  A  LES  PROPOSTES
PRESENTADES PER TAULA PER LA SIDA I ACORDA INCLOURE LES SEGÜENTS
MESURES:

1. Que el municipi reivindiqui cada any l'1 de desembre Dia Mundial de la Lluita contra la
SIDA col·locant  un  floc  vermell  en  la  façana  de  l'Ajuntament.  I  que  faci  extensiva  la
visibilitat de l'acte amb la possibilitat de penjar més llaços en altres edificis públics.

2. Elaborar programes o accions de prevenció i sensibilització enfocades específicament a
joves, homes que tenen sexe amb homes, treballadores i treballadors del sexe i persones
en situació de prostitució o tracta. 

3. Donar suport a les organitzacions que treballen amb persones seropositives, tant a les
organitzacions  de  pacients,  les  quals  treballen  amb  malalts  terminals  com a  les  que
treballen per la prevenció del virus. 

4.  Acordar  entre patronal,  sindicats,  administració  i  entitats  facilitar  l'accés al  treball  a
persones amb VIH, discapacitades o no, figuri o no el diagnòstic. 

5. Introduir l'educació psicoafectiva, al programa escolar, complementada amb sessions
educatives sobre prevenció del VIH i des de la perspectiva d'educar en la diversitat. Hem
de fugir del model heteropatriarcal imperant i mostrar la riquesa de les relacions humanes
per poder viure la sexualitat de forma lliure i sense discriminació. 

6. Educar la societat perquè conegui la realitat de les infeccions de transmissió sexual i el
VIH, la importància de la prevenció i la sensibilització i no-discriminació de les persones
VIH positives.

De la present Moció es donarà trasllat:

- Al Govern central a través del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri
d'Educació i el Ministeri de l'Interior.
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-  Al  Govern  autonòmic  a  través  de  les  conselleries  amb  competències  en  educació,
Sanitat, Serveis socials i Ocupació.

- A les organitzacions per a la prevenció del VIH-Sida de la Comunitat Autònoma."

A continuació se sotmet a votació la Proposta i n'esdevé el següent resultat: unanimitat
(12).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia perquè el municipi
d'Inca es comprometi en la lluita contra el VIH, la discriminació i l'estigma social. 

B. PROPOSTA DE LA BATLIA PER CREAR LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPORTS

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (12).

Els reunits consideren la Proposta, que transcrita textualment diu:

"PROPOSTA DE LA BATLIA PER CREAR LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPORTS.

De conformitat amb el que disposa l'article 20, lletra c, de la Llei de bases de règim local i
articles concordants del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local  i  del  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions
locals i Reglament orgànic municipal, el Ple municipal en data de 3 de juliol de 2015, va
acordar la constitució i composició de les comissions informatives municipals permanents.

Pel  que fa a la composició, de conformitat amb el que disposa l'art.  38 del Reglament
orgànic municipal, el Ple va a acordar que cada comissió estès formada per 3 membres
titulars del grup municipal socialista PSIB-PSOE, 2 del grup municipal Partit Popular, 1 del
grup  municipal  MÉS  per  Inca,  1  del  grup  municipal  Independents  d'Inca  i  1  del  grup
municipal de Proposta per les Illes Balears.

Quant  a  les comissions,  entre altres,  es va crear  la  Comissió  Informativa de Cultura,
Educació, Formació i Esports. En matèria d’esports, les funcions d’aquesta comissió han
estat  bàsicament  les  de  dictaminar  qüestions  que s’havien  de  sotmetre  el  Ple  o  que
necessitaven un altre fòrum distint  a l’Organisme Autònom Institut  Municipal  d’Activitat
Física  (IMAF),  que  és  el  qui,  sota  la  responsabilitat  i  direcció  del  regidor  de  l’àrea
corresponent assumia la gestió i iniciativa municipal en la matèria.  

Per  altra  banda,  en  data  de 27  de setembre de  2017,  el  Ple  municipal  va  acordar  la
supressió d’aquest organisme autònom que serà efectiva a partir del dia 1 de gener de 2018.
L’aprovació inicial de la dissolució i liquidació de l’organisme autònom es va publicar en el
BOIB núm. 98, de data 10 d’agost de 2017, i finalitzat el termini per a la presentació de
reclamacions sense haver-se’n presentada cap, l’acord va esdevenir definitiu, publicant-se
íntegrament en el BOIB núm. 126, de 14 d’octubre de 2018. Aquest acord implica, entre
altres, l’assumpció per l’Ajuntament, de forma directa i adscrita a la Regidoria d’Esports, de
la gestió esportiva municipal a partir de l’1 de gener de 2018. Per tot això, es fa necessari
crear  una  comissió  informativa  en  matèria  d’esports,  amb  la  finalitat  que  aquesta
competència municipal tengui un organisme municipal específic d’estudi, consulta, informe i
control; la qual cosa ha de comportar la supressió de les competències que en matèria
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d’esports té atribuïa la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports.

Per  tot  exposat,  s’eleven  a  la  consideració  de  la  Junta  de  Govern  les  següents
PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.  Donar  compte  al  Ple  de  la  corporació  de  l’aprovació  definitiva  de  l’acord  de
dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat  Física (IMAF)
amb efectes de dia 1 de gener de 2018.

SEGON.  Modificar  la  denominació  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Educació,
Formació i  Esports,  la  qual  passarà a tenir  la denominació de Comissió  Informativa de
Cultura, Educació i Formació; i en conseqüència, modificar les seves competències, que
seran les següents: 

- Control i gestió de les escoles infantils municipals
- Seguiment de l’escolarització als nivells obligatoris
- Disseny del mapa escolar municipal
- Participació en els consells escolars dels centres públics
- Consell Municipal d’Educació
-  Convenis  amb  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitats  de  la  CAIB  relatius  al
desenvolupament de programes educatius
- Direcció i control del Departament de Dinàmica Educativa
- Servei Municipal d’Orientació Escolar
- Activitats formatives per a persones adultes
- Formació contínua del personal municipal
- Escola Municipal de Música i Dansa
-  Convenis amb la  Conselleria  de Cultura, Participació i  Esports  de la CAIB i  amb el
Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament de programes culturals.
- Servei i programes de normalització lingüística
- Consell Municipal de Cultura
- Biblioteques i arxius
- Gestió dels espais culturals municipals
- Seguiment d’estudis, compilacions, recerques i altres de la història d’Inca
- Edicions i publicacions municipals
- Museus municipals
- Posada en valor del patrimoni historicoartístic
- Programes d’arts plàstiques, musicals, escèniques i literàries

TERCER. Constituir  la  Comissió  Informativa  Municipal  permanent  d’Esports,  que estarà
composta de tres membres titulars del grup municipal socialista del PSIB-PSOE, 2 del grup
municipal  Partit  Popular,  1  del  grup  municipal  de  MÉS per  Inca,  1  del  grup  municipal
d’Independents  d'Inca  i  1  del  grup  municipal  PI-Proposta  per  les  Illes  Balears,  la  qual
entendrà, informarà i dictaminarà sobre les següents matèries:

Servei Municipal d'Esports 
Promoció i foment de l'esport i de l'activitat fisicoesportives.
Esport formatiu
Equipaments i instal·lacions esportives municipals
Consell Municipal de l'Esport
Suport tècnic/administratiu als clubs i esportistes locals
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Esdeveniments esportius. Viabilitat de les d'activitats esportives a la via o espai de do-
mini públic

QUART. Acordar que els grups municipals disposen del termini de tres dies hàbils, a comptar
des del següent al de l'aprovació de la present proposta, per designar els membres titulars i
suplents a les comissions informatives i a tots els organismes autònoms.

QUINT. Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquest és el parer del que subscriu, això no obstant el Ple de l'Ajuntament acordarà el que
consideri més adient per als interessos municipals."

A continuació se sotmet a votació el Dictamen esmenat i  n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (12).

Atès el  resultat  de la votació,  es declara aprovada la Proposta de Batlia  per crear la
Comissió Informativa d'Esports.

C.  PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  ENVERS  L'APROVACIÓ  DEL  PROTOCOL  DE
COORDINACIÓ  D'ACTUACIONS  CONJUNTES  ENTRE  LA  CONSELLERIA  DE
TERRITORI  I  INFRAESTRUCTURES  DEL  CONSELL  DE  MALLORCA  I
L'AJUNTAMENT D'INCA RESPECTE A LA CONSTRUCCIÓ DE LA VARIANT NORD
D'INCA

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (12).

Els reunits consideren la Proposta, que transcrita textualment diu:

"PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  ENVERS  L'APROVACIÓ  DEL  PROTOCOL  DE
COORDINACIÓ  D’ACTUACIONS  CONJUNTES  ENTRE  LA  CONSELLERIA  DE
TERRITORI I INFRAESTRUCTURES DEL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT
D’INCA RESPECTE A LA CONSTRUCCIÓ DE LA VARIANT NORD D’INCA; PERQUÈ
S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.

Antecedents de fet

1. El Pla Director Sectorial de Carreteres de l'illa de Mallorca va ésser aprovat de forma
definitiva pel Ple de Consell de Mallorca en sessió de dia 3/11/2009, publicat en el butlletí
oficial de les Illes Balears en data 17/12/2009. 

2. Dins les determinades del Pla Sectorial de Carreteres, s'estableix la variant Nord d'Inca
com una de les actuacions a realitzar, així com la delimitació de la zona de reserva viària.

3. La redacció del projecte de la futura variant Nord d'Inca, ha estat objecte d'estudis previs i
avantprojectes, sense que ha data d'avui s'hagi consensuat entre el Consell de Mallorca i
l'Ajuntament una proposta definitiva que resolgui els problemes de trànsit del municipi d'Inca
i, al mateix temps, la implantació del projecte tengui cura i sensibilitat amb l'impacte sobre el
territori. 
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4.  Davant  aquesta  situació,  i  després  de  diferents  reunions  tècniques  i  polítiques  per
determinar quines actuacions han de ser les més positives per millorar la mobilitat i trànsit
del  municipi,  ambdues  administracions,  Consell  de  Mallorca  i  Ajuntament  d'Inca,  han
elaborat un protocol per coordinar actuacions conjuntes envers a la construcció de la variant
Nord.

Aquestes actuacions conjuntes el que pretenen és cercar la millor solució, tant des del
punt de vista de la  mobilitat  com de la  sostenibilitat  medi  ambiental,  les concretam a
continuació: 

a) El Consell de Mallorca proposa a l’Ajuntament d’Inca la planificació i la construcció de la variant nord d’Inca des de la Ma-13, 
accés des de la rotonda de Santa Magdalena fins a la carretera de Selva, Ma-2130.
b) La resta de la ronda prevista inicialment pel Consell de Mallorca quedarà afectada a l’ús viari del PDSC, per tal d’atendre futures 
necessitats de trànsit que facin necessària la seva construcció.
c) El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, un cop executat l’accés a Lloseta des de la Ma-13 i també 
el projecte de la variant nord d’Inca des de la Ma-13, accés des de la rotonda de Santa Magdalena fins a la carretera de Selva, Ma-
2130, i quan l’Ajuntament d’Inca hagi realitzat totes les actuacions previstes a nivell local, es compromet a iniciar l’elaboració d’un 
estudi per a la construcció de la part de la variant nord que amb el present acord queda fora del projecte constructiu, si a causa de 
les necessitats futures sobrevingudes de trànsit calgués la seva construcció.
d) El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, a més de la construcció de la variant nord d’Inca des de la 
Ma-13, accés des de la rotonda de Santa Magdalena fins a la carretera de Selva, Ma-2130, amb la tramitació i l’aprovació prèvies 
dels expedients preceptius, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, es compromet a:

Durant l’any 2018:

 Millora estètica de les rotondes que són de competència del Consell de Mallorca dins el terme d’In -
ca.

 Millora de l’asfaltatge del tram comprès entre la rotonda de la Ma-3440 i la rotonda de l’avinguda de
Reis Catòlics, i la construcció d'un carril bici. Aquest punt està condicionat al compliment del punt 6.

 Construcció d’un accés per a vianants a l’Hospital Comarcal d’Inca des de la rotonda de l’avinguda
Gran Via de Colom fins a l’Hospital.

 Construcció de la rotonda de la carretera Ma-3240, intersecció camí Vell de Muro.

Durant l’any 2019:

 Continuació del carril bici fins a Inca a través de la carretera Ma-13A fins a la rotonda coneguda com
la “rotonda de la Ford”, que a dia d’avui està previst dur a terme des de la localitat de Binissalem fins
a Lloseta.

 Actuació de millora paisatgística dels talussos de la carretera Ma-13 (autovia) al seu pas per Inca.

 Aportació econòmica per a l’ampliació del carrer del Puig de Massanella.

e) L’Ajuntament d’Inca es compromet a la realització de les actuacions que es tenen previstes i planificades, que es detallen a
continuació:

- Reducció de la velocitat dins el centre històric de la ciutat a 30 km/h.

- Donar continuïtat a la xarxa de carril bici existent a la localitat..

- Creació de nous aparcaments dissuasius.

- Acondiciament del tram comprès entre la rotonda de Reis Catòlics i la rotonda de la carretera de Sencelles
com un tram més urbà, disminuint la velocitat de trànsit dels vehicles considerablement, així com eliminació de
dos carrils de circulació.

f) L’Ajuntament d’Inca signarà un conveni específic amb el Consell de Mallorca en el qual cedirà al Consell Insular de Mallorca el
tram des de la rotonda Ma-3440 fins a la rotonda de davant l’Hospital Comarcal, que a dia d’avui és titularitat de l’Ajuntament
d’Inca i que està situat entre dos trams propietat del Consell de Mallorca. A canvi, dins el mateix conveni el Consell Insular de
Mallorca cedirà el tram comprès entre la rotonda de la Ma-3440 i la rotonda de l’avinguda dels Reis Catòlics, amb el compromís
esmentat anteriorment de millorar l’asfaltatge. 
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Per tot això, atès el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.f i q), 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 batle president, eleva a l'aprovació de l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. APROVAR el Protocol de coordinació d’actuacions conjuntes entre la Conselleria de
Territori  i  Infraestructures  del  Consell  de  Mallorca  i  l’Ajuntament  d’Inca  respecte  a  la
construcció de la variant Nord d’Inca.

2. FACULTAR el batle president o persona en qui delegui per a la signatura del present
Protocol de coordinació d'actuacions. 

3. NOTIFICAR el present acord a la la Conselleria de Territori i Infraestructures del Consell
de Mallorca, a l’efecte d'iniciar els corresponents tràmits per a la signatura del Protocol
esmentat."

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals se sotmet a votació la
Proposta de la Batlia i  n’esdevé el  següent  resultat:  deu (10)  vots a favor  dels  grups
municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i dues (2) abstencions del grup municipal del
PI-Proposta per les Illes.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia envers l'aprovació
del  protocol  de  coordinació  d'actuacions  conjuntes  entre  la  Conselleria  de  Territori  i
Infraestructures del Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Inca respecte a la construcció de la
variant nord d'Inca. 

Atès que el grup municipal del Partit Popular s'ha absentat del Ple, les mocions urgents
que havia de presentar aquest grup queden damunt la taula. 

10.PRECS I PREGUNTES

No se'n formulen.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-una
hores quaranta minuts (21.40 h), de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari
accidental, certific.
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