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PRESIDENT
Sr. Rafel Torres Gómez
(s'incorpora en el moment indicat)

REGIDORS
Sr. Felip Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sra. Catalina Coll Puigserver
Sr. Andreu Gili Vizcaíno
Sra. Magdalena Cantarellas Llompart
Sr. José Pastor Espada
Sra. Maria Payeras Crespí
Sr. David Devis Ferrer
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sra. María José Fernández Molina
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell 
Sra. Margalida Llobera Serra
Sra. María del Carmen Oses Ramos
Sr. Àngel García Bonafè 
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sr. Andreu Caballero Romero

SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA MUNICIPAL
Sra. Francisca Martorell Pujadas

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori 

A la  sala  de  sessions  de  la  casa  consistorial  de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), a les deu hores
del  dia  28  de  març  de  2014,  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.  Rafel
Torres Gómez (s'incorpora en el moment indicat), i
amb  l’assistència  dels  regidors  Sr.  Felip  Jerez
Montes,  Sra.  Rosa  Maria  Tarragó  Llobera,  Sra.
Margalida  Horrach  Beltran,  Sr.  Antonio  Jesús
Aguilar  Chicón,  Sra.  Catalina  Coll  Puigserver,  Sr.
Andreu Gili  Vizcaíno,  Sra.  Magdalena Cantarellas
Llompart,  Sr.  José  Pastor  Espada,  Sra.  Maria
Payeras  Crespi,  Sr.  David  Devis  Ferrer,  Sr.
Francesc Xavier Ramis Otazua, Sr. Virgili  Moreno
Sarrió,  Sra.  María  José  Fernández  Molina,  Sra.
Antònia  Maria  Sabater  Martorell,  Sra.  Margalida
Llobera  Serra,  Sra.  María  del  Carmen  Oses
Ramos,  Sr.  Àngel  García  Bonafè,  Sra.  Maria
Francisca Barceló Truyol, Sr. Antoni Rodríguez Mir i
Sr. Andreu Caballero Romero.

Actua  com  a  secretari  accidental  el  Sr.  Guillem
Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte, i hi assisteixen
la  interventora  municipal  Sra.  Francisca  Martorell
Pujadas  i  el  tresorer  municipal  Sr.  Miquel  Batle
Vallori.
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S'inicia la sessió amb la presidència del Sr. Felip Jerez, qui demana que abans de començar es faci un
minut de silenci per la defunció del que va ser president del Govern, el Sr. Adolfo Suárez. Per altra banda,
vol excusar el Sr. Batle, qui per motius d'agenda s'incorporarà un poc més tard a la sessió plenària.

Desprès del minut de silenci s’inicia la sessió.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE FEBRER DE 2014

El Sr. Ramis sol·licita la revisió i rectificació del resultat de les votacions del punt núm. 3, ja que creu que
estan equivocades. 

El Sr. Secretari comunica que es comprovarà i es rectificarà.

El Sr. Batle s'incorpora a la sala de plens.

S'acorda l'aprovació  de l'acta  de la  sessió  anterior  per  unanimitat  dels  membres presents (21)  amb la
rectificació proposada pel Sr. Ramis.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 160 AL 240 DE 2014

Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 160 al 240 de 2014.

Finalitzades totes les intervencions, els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.

3. PROPOSTA DE LA BATLIA PER AMPLIAR EL TERMINI D’AUDIÈNCIA EN L'EXPEDIENT DE
RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ A LA PLAÇA DE MALLORCA.

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per ampliar el termini d’audiència en l’expedient de resolució
de la concessió a la plaça de Mallorca, de data 25 de març de 2014, i que transcrita textualment diu:

“INFORME jurídic amb proposta de resolució que emet el secretari accidental de la corporació envers la petició
de la contractista Proneco y Obras SA d’ampliació del termini d’audiència per formular oposició a la resolució,
per incompliment culpable del contractista, del contracte per la concessió de la construcció de la reforma de la
plaça de Mallorca i explotació del servei d’aparcament per automòbils de turisme i de bar cafeteria en aquesta
plaça, sota la modalitat de concessió d’obra pública.

En data 10 de març de 2014 es va comunicar a l’empresa concessionària Proneco y Obras SA l’acord del Ple
municipal de data 28 de febrer de 2014 mitjançant el qual s’iniciava l’expedient de resolució de la concessió de
la plaça de Mallorca, concedint a l’empresa el termini de deu dies naturals per formular oposició a la resolució.

En data 25 de març de 2014, té entrada n. 2887, escrit de Proneco y Obras SA, segellat a una oficina de
correus el dia 20 de març de 2014, en el qual diu que quant es va iniciar el tràmit d’audiència s’haurien d’haver
entregat tots els documents i demana que se li doni trasllat del expedient i per aquest motiu també demana una
ampliació del termini per presentar al·legacions sobre la base de l’art. 49 de la Llei 30/1992 de LRJPAC, termini
que segons ella haurà de comptar des de l’entrega de la còpia de l’expedient o, en el seu defecte, des que
s’indiqui lloc i data de la posada a disposició de l’expedient. També formula oposició a la resolució, però sense
exposar-ne les causes o motius.

Quant a la posada a disposició del expedient, cal advertir la concessionària que, preceptivament, des de la data
de notificació de l’acord i de l’inici del tràmit d’audiència, a l’expedient administratiu es troba a les oficines de la
Secretaria  municipal  a la  total  disposició  de les parts  interessades (art.  84 de la  Llei  30/1992,  de 26 de
novembre,  LRJPAC),  i  que  per  disposició  del  que  disposa  l’art.  35  lletra  a)  del  mateix  cos  legal,  podia
comparèixer, examinar l’expedient i demanar còpia de tot el que li interessés, consulta que no havia de ser tant
complicada des del moment en què segons el plec de condicions ha de disposar d’unes oficines a la plaça de
Mallorca (art. 33 lletra g) del plec de condicions).

En qualsevol  cas no existeix cap obligació legal que l’Ajuntament li  traslladi  còpia de tot  l’expedient,  sinó
simplement de posar-ho de manifest a les oficines municipals, talment com es va fer. 

Així i tot cal advertir que a la concessionària, talment com consta a l’expedient, se li han fet entrega de tots els
informes i acords en els quals es basa ara l’acord municipal de resolució. En conseqüència té tot el expedient
administratiu.  
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Per tots aquests motius i de cap manera s’ha causat indefensió.

Així doncs, l’Ajuntament podria denegar l’ampliació, ja que és una potestat discrecional de l’Administració quan
no s’ha causat indefensió al interessat. No obstant això, a més a més, es considera oportú accedir a la petició
que perquè en cap moment es pugui al·legar falta de garanties en la tramitació del procediment.

En conseqüència, s’emet informe jurídic favorable a resultes del qual es formula la següent PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ:

1. Concedir a l’empresa contractista l’ampliació del termini d’audiència per formular oposició a la resolució
per cinc dies naturals mes.

2. Advertir i reiterar a l’empresa contractista que des de l’inici del termini d’audiència, l’expedient es troba a
la seva total disposició a les oficines de secretaria, situades en el primer pis de l’edifici consistorial, plaça
d’Espanya núm. 1, durant els horaris d’oficina, de 8 a 15 hores de dilluns a divendres, on el podrà
examinar, demanar i obtenir-ne còpies.”

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots
a favor del grup municipal del Partit Popular, sis (6) vots en contra del grup municipal del PSIB-PSOE i
quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals dels Independents d'Inca i MÉS per Inca.

El Sr. García sol·licita l'explicació del vot. 

El Sr. Batle la hi denega.

Atès el resultat de les votacions, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per ampliar el termini d’audiència
en l’expedient de resolució de la concessió a la plaça de Mallorca.

4. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR EL CONVENI AMB SERVEIS FERROVIARIS DE
MALLORCA ENVERS L'EDIFICI DE L'ANTIC MAGATZEM I L'APARCAMENT SOTERRAT A LA
PLAÇA D’ANTONI MATEU

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per aprovar el conveni amb Serveis Ferroviaris de Mallorca
envers l'edifici de l'antic magatzem i l'aparcament soterrat a la plaça d’Antoni Mateu, de data 25 de març de
2014, i que transcrita textualment diu:

“A conseqüència del conveni signat en data 17 de juny de 1996 entre l’Ajuntament d’Inca, d’una banda, i de
l’altra,  Serveis  Ferroviaris  de Mallorca i  la  Conselleria  d’Obres Públiques del  Govern de les Illes Balears,
l’Ajuntament d’Inca va cedir a Serveis Ferroviaris una parcel·la rectangular d’uns 156  m2  i l’ús exclusiu amb
caràcter permanent i gratuït de l’immoble conegut com a antic magatzem, per la seva banda SFM va cedir a
l’Ajuntament  l’ús  exclusiu  de  la  planta  superior  de  l’edifici  principal  de  l’estació  d’Inca  i  va  procedir  a  la
remodelació de l’estació.

II.- En data de 2004 ambdues administracions varen procedir  a signar un altre conveni de col·laboració a
resultes del qual es va suprimir el pas a nivell, es va procedir a la construcció d’un pàrquing soterrat a la plaça
d’Antoni Mateu, reordenant tota la superfície de la plaça. 

En aquest conveni es va pactar que el pàrquing soterrat que s’havia de construir, una vegada finalitzada l’obra,
fos explotat per SFM durant un període de 35 anys des de la signatura de l’acta de replanteig, això sense
perjudici que SFM pogués encarregar l’explotació a un tercer. A més, es va acordar que una vegada finalitzat el
termini de 35 anys SFM hauria d’entregar a l’Ajuntament el referit pàrquing.

També es va pactar que l’Ajuntament d’Inca recuperava l’ús exclusiu amb caràcter permanent i  gratuït  de
l’immoble de 176 m2  denominat antic magatzem i per la seva banda Serveis Ferroviaris recuperava la planta
superior de l’edifici principal de l’estació.

Amb la finalitat d’adequar el conveni a les necessitats i situació actual, es proposa que l’aparcament retorni a
l’Ajuntament i que l’Ajuntament cedeixi l’edifici de l’antic magatzem. Es considera que aquesta proposta és
adient perquè cap de les administracions està donant un ús als elements. SFM ha tancat l’aparcament per falta
de usuaris, mentre que l’Ajuntament podria intentar posar-lo en servei de qualque manera. 
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Pel que fa a l’edifici de l’antic magatzem el Ajuntament va intentar una concessió per instal·lar un bar cafeteria i
una oficina  d’informació,  però  va  quedar  deserta  la  licitació.  Posteriorment  en data  29 de març  de 2010
l’Ajuntament va signar un conveni amb el Consorci de Transports de Mallorca per a la instal·lació d’un servei de
informació sobre el transport públic i d’informació turística del municipi. Si bé es va instal·lar, al final es va tancar
per falta de concurrència. El Consorci en el seu Consell d’Administració de data 30 de gener de 2014 ha acordat
la seva resolució.

En conseqüència es proposen al Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

1. Resoldre i deixar sense efecte el conveni signat entre l’Ajuntament d’Inca i el Consorci de Transports de
Mallorca relatiu a l’edifici de l’antic magatzem exposat anteriorment.

2. Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament d’Inca i Serveis de Ferroviaris i, en conseqüència, aprovar
les cessions i obligacions que s’hi estableixen.

3. Condicionar la signatura del conveni amb Serveis Ferroviaris de Mallorca a la signatura prèvia de la
resolució  del  conveni  signat  amb  el  Consorci  de  Transports  de  Mallorca  envers  l’edifici  de  l’antic
magatzem.

4. Facultar el Sr. Batle president per a la signatura dels corresponents documents.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  SERVEIS  FERROVIARIS  DE  MALLORCA I  L’AJUNTAMENT
D’INCA 

Palma, ___ de febrer de 2014

REUNITS

Per una banda el Sr. Gabriel Company Bauzà, en nom i representació de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
en qualitat de President de la citada entitat i en exercici de les facultats que li atribueix l’article 10 del Decret
10/1994, de 13 de gener, de Constitució i Organització de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

Per altra banda el Sr. Rafel Torres Gómez, en nom i representació de  l’Ajuntament d’Inca, en qualitat de Batle
d’aquest  Ajuntament,  en ús de  les facultats  que  li  atribueix  l’article  21.b)  de la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
Reguladora de Bases de Règim Local.

EXPOSEN

I.- Que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM en endavant), es una entitat pública empresarial adscrita a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB, amb la finalitat institucional de gestionar el servei
públic ferroviari prestat en l’àmbit de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

II.- Que en 2005 ambdues Administracions varen procedir a signar conveni de col·laboració mitjançant el qual,
entre d’altres extrems, es va pactar que el parking soterrani que s’havia de construir, una vegada finalitzada
l’obra, fos explotat per SFM durant un període de 35 anys des de la signatura del acta de replanteig, això sense
perjudici de que SFM pogués encarregar l’explotació a un tercer. A més es va acordar que una vegada finalitzat
el termini de 35 anys SFM hauria d’entregar a l’Ajuntament el referit parking.

III.- Que en el referit conveni que es va signar l’any  2004, igualment es va pactar que l’Ajuntament d’Inca
recuperava l’ús exclusiu amb caràcter permanent i  gratuït  de l’immoble de 176 m2 aproximadament a on
s’ubicava l’antic magatzem, objecte de cessió mitjançant conveni signat dia 17 de juny de 1996, mentre que
SFM recuperava el ús exclusiu de la planta superior de 230mº del edifici principal de l’estació.
 
IV- Ambdues Administracions implicades en la signatura del present conveni, presidida la seva actuació per
l’interès  general,  pretenen adequar a les necessitats presents la cessió dels espais  recollits en convenis
anteriors, actualitzant a més determinades  previsions recollides en els referits convenis.
 
Com a conseqüència de l’anterior, es procedeix a la signatura del present conveni que inclou les següents

CLÀUSULES
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PRIMERA.- Ambdues parts acorden avançar les previsions d’entrega del parking a favor de l’Ajuntament d’Inca,
recollides en el Conveni signat l’any 2005, per la qual cosa en aquest acta Serveis Ferroviaris de Mallorca
entrega  gratuïtament  a  l’Ajuntament  d’Inca  l’esmentat  parking,  en  la  situació  en  que  es  troba  (que  es
coneguda i  acceptada per l’Ajuntament), amb tot el mobiliari i  instal·lacions que li son inherents. Aquesta
entrega implica que l’explotació i els subministraments associats siguin assumits per l’Ajuntament d’Inca en els
termes recollits en la clàusula quarta del conveni subscrit en 2005. 

No obstant l’anterior, l’Ajuntament d’Inca cedeix a Serveis Ferroviaris de Mallora el ús gratuït i sense cap  tipus
de cost de 12 places d’aparcament. El termini d’aquesta cessió serà de cinquanta anys a comptar des del
següent al de la signatura del present conveni.

SEGONA.- Com a contraprestació de l’avançament recollit en la clàusula primera, L’Ajuntament d’Inca cedeix a
Serveis Ferroviaris de Mallorca l’ús exclusiu i gratuït de l’immoble de 176 m2 aproximadament, on s’ubicava
l’antic magatzem, en la situació en la qual es troba actualment, de la qual SFM n’és coneixedora. Es pacta que
el termini d’aquesta cessió és de cinquanta anys a comptar des del següent al de la signatura del present
conveni. 

Durant el termini de vigència d’aquesta cessió seran de compte de Serveis Ferroviaris de Mallorca les despeses
de reparació, conservació i manteniment del immoble, incloent les de reforç i reforma de l’estructura del edifici si
fossin  necessàries.  Una  vegada  finalitzat  el  termini  de  vigència  d’aquesta  cessió  el  immoble  retornarà  a
l’Ajuntament en perfecte estat.

TERCERA.- L’Ajuntament d’Inca s’encarregarà del manteniment i neteja de tot l’entorn de l’estació, inclosos els
jardins i el pas a distint nivell que es constitueixi en dit espai, així com del pas de vianants i de vehicles del camí
de Lloseta i de la plaça construïda damunt el parking, així com del mateix parking. L’Ajuntament no assumeix
cap compromís de manteniment i neteja de l’estació, edificis ferroviaris, andanes i plataforma ferroviària entre
altres, que en tot cas serà de compte de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

QUARTA.- Per al desenvolupament i seguiment d’aquest Conveni es crearà una comissió a tals efectes. La
citada comissió estarà formada per dos representats de cada part els quals actuaran com a responsables de
la seva aplicació i velaran per la correcta realització dels treballs. Tindrà accés en tot moment a la informació
disponible podent, així mateix, sol·licitar les modificacions o ampliacions que considerin oportunes per a
aconseguir els objectius prevists.

El  règim de funcionament,  la  periodicitat  de  les  sessions,  etc,  seran  determinades per  la  comissió  de
seguiment en la primera sessió que es dugui a terme.

Per tot  el  no previst  expressament,  en quant al  funcionament d’aquesta comissió,  seran d’aplicació les
normes sobre òrgans col·legiats establertes en el Capítol II del Títol II de la LRJPAC.

QUINTA.- Les  parts  es  comprometen  a  resoldre  amigablement  qualsevol  diferència  sobre  el  Conveni,
sotmetent-se  a  l’ordre  jurisdiccional  contencios-administratiu  per  a  resoldre  les  qüestions  litigioses  que
puguin aconteixer.

Com a prova de conformitat, es firma aquest Conveni en dos exemplars, en el lloc i data consignats en el
encapçalament.

PER PART DE SERVEIS PER PART DE L’AJUNTAMENT
FERROVIARIS DE MALLORCA D’INCA          

Gabriel Company Bauzà Rafel Torres Gómez.”

El grup municipal del PSIB-PSOE proposa una esmena perquè l'ús del magatzem sigui compartit.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel grup municipal del PSIB-PSOE i
n'esdevé  el  següent  resultat:  desset  (17)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del  Partit  Popular  i  el
PSIB-PSOE, i quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals dels Independents d'Inca i MÉS per Inca.

Seguidament se sotmet a votació la Proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a
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favor  del  grup  municipal  del  Partit  Popular,  quatre  (4)  vots  en  contra  dels  grups  municipals  dels
Independents d'Inca i MÉS per Inca, i sis (6) vots d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE.

Atès el resultat de les votacions, es declara aprovada la Proposta esmenada de la Batlia per aprovar el conveni
amb Serveis Ferroviaris de Mallorca envers l'edifici  de l'antic magatzem i l'aparcament soterrat a la plaça
d’Antoni Mateu.

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER APROVAR EL CONVENI AMB
EL CONSELL DE MALLORCA PER A LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LES
FRACCIONS DE PAPER-CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar el conveni amb el
Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos
lleugers, de data 24 de març de 2014, i que transcrit textualment diu:

“En data 31 de gener de 2014 el ple de l’Ajuntament va acordar la pròrroga del Conveni d’encàrrec de gestió
entre el Consell i l’Ajuntament per tal que la institució insular dugui a terme la gestió de la recollida de residus de
les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos fins al dia 30 de maig de 2016.

Després de l’entrada en vigor de la Llei  27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i  sostenibilitat de
l’Administració local, i específicament d’acord amb la nova redacció que aquesta llei dóna a l’art. 57 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, resulta més convenient utilitzar la terminologia de
conveni de col·laboració i no d’encàrrec de gestió, per la qual cosa el Consell de Mallorca proposa la modificació
de l’acord en aquest sentit, sense que canviï el contingut substantiu del conveni.

En conseqüència, la Comissió Informativa d’Urbanisme a la seva sessió de dia 24 de març de 2014 va acordar
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la
recollida selectiva de les fraccions de paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins a 30 de maig de
2016, del tenor literal que s’annexa.

Segon. Comunicar el present acord a la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE _______ I EL CONSELL DE MALLORCA
PER A LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I
ENVASOS LLEUGERS

Palma, ___ de _______ de 2014

REUNITS

D’una banda, Catalina Soler Torres, consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, en fonament a l’acord de Ple de dia _______,

I d’altra part el Sr./a. _________, batle/ssa de __________.
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i

MANIFESTEN

Que l’article 25.2.l  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim local confereix als
municipis la competència en matèria de recollida de residus.

Que l’article 5 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de Mallorca, aprovat pel Ple del
Consell de Mallorca el 6 de febrer de 2006 i publicat al BOIB núm. 35 de 9 de març de 2006, expressa que
correspon  als  municipis  la  recollida  en  massa  i  selectiva  dels  residus  urbans  i  el  seu  transport  a  les
instal·lacions del servei públic.

Que l’article 10.2 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de Mallorca manifesta que els
ajuntaments hauran d’assegurar en el seu terme municipal la recollida selectiva de la fracció orgànica, paper
i cartó, vidre i envasos lleugers i de la resta o rebuig a través dels sistemes més adients a la seva realitat
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territorial.

Que, arran dels convenis d’encomandes de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i
envasos lleugers, el text dels quals es va aprovar pel Ple del Consell de Mallorca el 5 de novembre de 2001
i que es varen signar al llarg de 2001 per un període de 10 anys, el Consell de Mallorca va licitar el servei de
recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos lleugers a diversos municipis de l’illa de Mallorca.

Que el 30 de maig de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb FCC,SA-LUMSA UTE el contracte per a la
prestació del servei de recollida selectiva dels diversos municipis de Mallorca corresponents als Lots/Zones
1 i 2 i que comprèn la recollida de la fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers. Al punt tercer s’estableix
que  la  durada  del  contracte  serà  de 10  anys  naturals  comptadors  a  partir  de  dia  1  de  juny  de  2002
prorrogable per períodes bianuals. La durada del contracte incloses les pròrrogues no excedirà de 25 anys.  

Que el 10 de juny de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb REBALIM, SA, Melchor Mascaró, SA, i
Hermanos Pallicer  Pons,  SA, UTE el  contracte  per  a la  prestació del  servei  de recollida selectiva dels
diversos  municipis  de  Mallorca  corresponents  al  Lot/Zona  3  i  que  comprèn  la  recollida  de  la  fracció
paper-cartó, vidre i envasos lleugers. Al punt tercer s’estableix que la durada del contracte serà de 10 anys
naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de formalització del contracte prorrogable per períodes
bianuals. La durada del contracte incloses les pròrrogues no excedirà de 25 anys.  

Que el 28 de novembre de 2011, alguns ajuntaments de l’illa de Mallorca han prorrogat l’encomanda de
gestió per a la recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig
2012  (municipis  corresponents  a  la  Zona  1/Lot  1  i  Zona  2/Lot  2)/10  de  juny  de  2012  (municipis
corresponents a la Zona 3/Lot 3).

Que el 25 de maig de 2012 alguns ajuntaments de l’illa de Mallorca han prorrogat l’encomanda de gestió per
a la  recollida  selectiva  de  les  fraccions  paper-cartó,  vidre  i  envasos lleugers  fins  al  30 de  maig  2014
(municipis corresponents a la Zona 1/Lot 1 i Zona 2/Lot 2)/10 de juny de 2014 (municipis corresponents a la
Zona 3/Lot 3).

Que arran de la pròrroga anterior de les encomandes de gestió el 30 de maig de 2012 es va signar un annex
al contracte originari entre FCC, SA-LUMSA UTE i el Consell de Mallorca per prorrogar el contracte fins al
30 de maig de 2014 i reduint els municipis on dur a terme el servei a:

LOT 1 /ZONA 1: Alcúdia, Banyalbufar, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Marratxí, Muro, sa Pobla, Santa
Margalida i Valldemossa.

LOT 2 /ZONA 2: Felanitx, Inca, Llucmajor, Santanyí i ses Salines.

Que arran de la pròrroga anterior de les encomandes de gestió el 4 de juny de 2012 es va signar un annex
al  contracte  originari  entre  “REBALIM.  SA”,  “MELCHOR  MASCARÓ,  S.A.”  y  “HERMANOS  PALLICER
PONS, S.A.” UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Llei 19/1982”, cedit en data 11 d’agost de 2009 a la Unió
d’empresaris formada per “MELCHOR MASCARÓ S.A.”,  “NET I FRESC SL” i  “HERMANOS PALLICER
PONS S.A.”, i el Consell  de Mallorca per prorrogar el contracte fins al 10 de juny de 2014 i reduint els
municipis on dur a terme el servei a:

LOT 3 /ZONA 3: Manacor.

Que la disposició addicional segona del Pla Director Sectorial estableix que els municipis podran habilitar,
mitjançant l’instrument legal necessari (Conveni, Acord, Consorci, etc.), a les mancomunitats i al Consell de
Mallorca per realitzar la recollida selectiva de les fraccions previstes en el present Pla.

Que la voluntat del Consell de Mallorca és la de continuar col·laborant amb els ajuntaments per dur a terme
la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers, d’acord amb allò que preveu la
disposició addicional segona del Pla Director Sectorial.
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Que  la  realització  de  l’activitat  conveniada  pel  seu  contingut  material,  tècnic  i  econòmic  no  suposa
transferència de la titularitat ni de l’exercici de les competències.

Que el Ple del Consell de Mallorca de data .... de.... de 2014 aprovà el text del Conveni de Col·laboració i
aprovà el text del conveni.

Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, subscriuen el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ i 

PACTEN

Primer.- El present conveni de Col·laboració té per objecte la realització, per part del Consell de Mallorca, de
la gestió  de la recollida selectiva de les fraccions paper-  cartró,  vidre  i  envasos lleugers,  en les àrees
d’aportació i parcs verds del terme municipal de____, d’acord amb allò que preveu la disposició addicional
segona del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de l’illa de Mallorca. 

Segon.- Els ajuntaments o les mancomunitats podran implantar millores a la recollida selectiva dels residus
urbans mitjançant altres sistemes que no utilitzin contenidors amb les següents condicions:

- Fer-se càrrec de les despeses addicionals corresponents i
- Lliurar  les  fraccions  recollides  a  l’empresa  adjudicatària  del  Consell  de  Mallorca  que

correspongui  segons  el  concurs  per  a  la  prestació  del  servei  de  la  recollida  selectiva  de
paper-cartó,  vidre  i  envasos  licitat  pel  Consell  de  Mallorca.  Aquest  lliurament  haurà  de
realitzar-se a les àrees d’aportació i als parcs verds corresponents.

Tercer.-  La  recollida  de  productors  singulars  s’establirà  mitjançant  l’oportú  conveni  entre
l’Ajuntament/Mancomunitat i el Consell de Mallorca.

Quart.- S’aprova aquest Conveni de Col·laboració sense perjudici que, de comú acord entre ajuntaments i
Consell  de Mallorca,  es pugui  crear  un Consorci  en un futur  en aplicació  del  que preveu la  disposició
addicional tretzena del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Illa de Mallorca. 

Cinquè.- El present Conveni tindrà una vigència inicial fins a 30 de maig de 2016 sense perjudici de la
pròrroga expressa d’ambdues parts i per períodes bianuals, que s’haurà de comunicar dos mesos abans de
la seva finalització.

Sisè.- Sense perjudici de la vigència assenyalada en el punt anterior, el Consell de Mallorca podrà, de comú
acord  amb l’ajuntament,  revisar  o  modificar  aquest  Conveni  en  cas  de  la  creació  d’un  Consorci  entre
ajuntaments i el Consell de Mallorca.

Setè.- Aquest Conveni de Col·laboració deixa sense efectes els anteriors convenis i  addendes sobre la
matèria objecte del conveni i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I,  en prova de l’anterior,  signen aquest  conveni  per  duplicat  i  a un sol  efecte,  en la  data  i  lloc  abans
expressats.

Pel Consell de Mallorca Per l’Ajuntament d’Inca.”

Durant la intervenció de la Sra. Tarragó, s'absenta de la sala el Sr. Rodríguez.

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots
a  favor  del  grup  municipal  del  Partit  Popular  i  nou  (9)  vots  d'abstenció  dels  grups  municipals  del
PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca.

Atès el resultat de les votacions, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per
aprovar el conveni amb el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions de
paper-cartró, vidre i envasos lleugers.
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6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER DECLARAR FILL IL·LUSTRE
D’INCA EL SR. PAU CASESNOVES

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per declarar Fill Il·lustre d’Inca el
Sr. Pau Casesnoves, de data 20 de març de 2014, i que transcrit textualment diu:

“La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i Joventut, reunida en sessió ordinària de data de 19 de
març de 2014, informà favorablement per unanimitat la següent proposta, que eleva a la consideració del Ple de
l’Ajuntament d’Inca:

Vist que el Ple Municipal, reunit en sessió extraordinària de data 4 de març de 2011, va aprovar per assentiment
declarar Fill Adoptiu d’Inca el Sr. Pau Casesnoves, en vista dels informes del ponent i del fiscal en l’esmentat
expedient, així com dels tècnics i investigadors consultats;

Vist l’article 14 del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de la ciutat d’Inca, que textualment diu: 

“Article 14. Títol de Fill o Filla Il·lustre d’Inca

El major honor i distinció serà la proclamació de Fill o Filla Il·lustre.

Per a la proclamació de Fill  o Filla Il·lustre s'haurà de tramitar l'expedient corresponent en el qual s'haurà
d'acreditar que la persona proposada, a més d'haver nascut a Inca, ha desenvolupat, en qualsevol aspecte de
l'activitat  humana,  una  tasca  exemplar  i  poc  comuna;  o  també  ha  realitzat  una  tasca  de  les  mateixes
característiques per Inca o al servei d'Inca, en qualsevol aspecte de la vida ciutadana.

Quan no sigui possible acreditar que la persona proposada és originària d’Inca, se la declararà Fill  o Filla
Adoptiva i, si en el termini de tres anys després de l’acord plenari definitiu d’aquesta distinció les investigacions
que es realitzin al respecte no permeten determinar-ne l’origen, se la declararà Fill o Filla Il·lustre.

El títol de Fill o Filla Il·lustre d’Inca es concedirà a títol pòstum.

El títol de Fill o Filla Il·lustre, en constituir la distinció de major categoria d’aquest ajuntament juntament amb la
de Fill o Filla Adoptiva, es concedirà restrictivament.

Els nomenaments honorífics de Fill o Filla Il×lustre s’acompanyaran del descobriment d’un retrat del guardonat i
del lliurament del corresponent títol, en paper pergamí, com a document acreditatiu del nomenament conferit. 

El retrat de les persones guardonades amb el títol de Fill o Filla Il·lustre s’exposarà a la sala de plens de
l’Ajuntament d’Inca.”

Vist l’informe emès pel cronista oficial d’Inca (annex I), Sr. Gabriel Pieras Salom, de data 20 de gener de 2014,
segons el qual en el termini dels tres anys següents a l’aprovació del Ple Municipal de la declaració de Pau
Casesnoves com a Fill  Adoptiu de la ciutat d’Inca no s’han duit  a terme investigacions que en determinin
l’origen, i vista la proposta que es desprèn del dit informe de declarar Pau Casesnoves Fill Il·lustre d’Inca, en
base al Reglament de protocol, honors, distincions i premis de la ciutat d’Inca;

Maria Payeras Crespí, regidora de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Inca, eleva a la consideració de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports la següent proposta, per tal que la dictamini:

1. Declarar Fill Il·lustre d’Inca el Sr. Pau Casesnoves, en virtut de l’article 14 del Reglament de protocol,
honors, distincions i premis de la ciutat d’Inca, i de l’informe del Sr. Gabriel Pieras Salom, cronista oficial
d’Inca.”

Durant la primera intervenció de la Sra. Payeras, el Sr. Rodríguez s'incorpora a la sala de plens.

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).

Atès el resultat de les votacions, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per
declarar Fill Il·lustre d’Inca el Sr. Pau Casesnoves.
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7. PROPOSTA DE  LA BATLIA PER  APROVAR  LA DECLARACIÓ  DE  DIA 8  DE  MARÇ,  DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA

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 aprovar la declaració de dia 8 de març, Dia Internacional
de la Dona, de data 24 de març de 2014, i que transcrita textualment diu:

“Proposta de Batlia per aprovar la Declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb motiu
del ‘8 de març, Dia Internacional de la Dona’

Els ajuntaments, diputacions, cabildos i consells insulars, del nostre país, treballen diàriament per generar alts
nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social, d'acord amb l'estratègia de creixement de la Unió Europea per a
la propera dècada.

Volem  que  Espanya  tengui  una  economia  intel·ligent,  sostenible  i  integradora,  i  consideram que  només
assolirem el nivell desitjat de desenvolupament si construïm una societat igualitària, sense discriminacions ni
prejudicis relatius al gènere, i lliure de violència contra les dones. No es pot parlar d'avanços i creixement quan
en una societat es conviu amb manifestacions de discriminació, d'injustícia i maltractament a les dones, que són
la màxima expressió de discriminació per raó de gènere i  de no-garantia del principi d'igualtat  de tracte i
d'oportunitats.

Als ajuntaments, diputacions, cabildos i consells insulars integrats en la FEMP la igualtat, la no-discriminació i la
lluita contra la violència de gènere són principis bàsics d'actuació i figuren com a tals en els acords aprovats per
l'Assemblea  General,  fent  arribar  a  les  entitats  locals  espanyoles  programes  de  sensibilització,  formació,
visibilització de bones pràctiques, així com la prestació de serveis per a víctimes de violència de gènere.

Els ajuntaments, diputacions, cabildos i consells insulars integrats en la FEMP manifesten la seva voluntat de
continuar impulsant un canvi en les relacions de gènere per aconseguir un equilibri just en els rols, només
factible a través de la coresponsabilitat entre dones i homes. D'aquí, la importància de la intervenció de tots els
actors socials a l'hora de promocionar i  estendre les mesures de suport a la conciliació, i  entre elles una
racionalització d'horaris que impulsi la conciliació entre vida personal, laboral i familiar, per avançar cap a una
societat més equilibrada i justa.

Partim del convenciment que aquesta és la línia a seguir per avançar en la construcció d'una societat justa i
igualitària que compta amb la participació de la dona en tots els nivells de la vida pública, i seguirem treballant
des de la responsabilitat i la coordinació entre totes les instàncies, donant suport a totes les entitats locals, i
realitzant un esforç especial per arribar als municipis més petits. En aquest camí necessitarem la col·laboració
de totes i tots.”

Els reunits acorden el debat conjunt dels punts núm. 7 i 9.

El Sr. Batle proposa que amb els dos punts es faci una declaració institucional. 

El grup municipal dels Independents d'Inca manifesta que no hi està d'acord.

D'aquesta manera les dues propostes s'unifiquen en una moció conjunta dels grups municipals del Partit
Popular, el PSIB-PSOE i MÉS per Inca, que inclouria la Proposta de la Batlia com a part expositiva i els
acords proposats pel grup municipal del PSIB-PSOE, amb les següents esmenes:

A l'apartat núm. 1, substituir la paraula exigir per demanar.

A l'apartat núm. 2, eliminar el text a partir de “fins i tot...” i afegir: “es revisi la llei tal com ha anunciat ja la
Ministra”.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar les esmenes i n'esdevé el següent resultat: denou (19) vots
a favor dels grups municipals del Partit Popular, el PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i dos (2) vots d'abstenció del
grup municipal Independents d'Inca.

Seguidament se sotmet a votació la moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: denou (19) vots a favor
dels grups municipals del Partit Popular, PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i dos (2) vots d'abstenció del grup
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municipal dels Independents d'Inca.

Atès el resultat de les votacions, es declara aprovada la Moció conjunta dels grups municipals del Partit Popular,
el PSIB-PSOE i MÉS per Inca per aprovar la declaració de dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb el
següent contingut literal:

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT POPULAR, EL PSIB-PSOE I MÉS PER INCA
PER APROVAR LA DECLARACIÓ DE DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Els ajuntaments, diputacions, cabildos i consells insulars, del nostre país, treballen diàriament per generar alts
nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social, d'acord amb l'estratègia de creixement de la Unió Europea per a
la propera dècada.

Volem  que  Espanya  tengui  una  economia  intel·ligent,  sostenible  i  integradora,  i  consideram que  només
assolirem el nivell desitjat de desenvolupament si construïm una societat igualitària, sense discriminacions ni
prejudicis relatius al gènere, i lliure de violència contra les dones. No es pot parlar d'avanços i creixement quan
en una societat es conviu amb manifestacions de discriminació, d'injustícia i maltractament a les dones, que són
la màxima expressió de discriminació per raó de gènere i  de no-garantia del principi d'igualtat  de tracte i
d'oportunitats.

Als ajuntaments, diputacions, cabildos i consells insulars integrats en la FEMP la igualtat, la no-discriminació i la
lluita contra la violència de gènere són principis bàsics d'actuació i figuren com a tals en els acords aprovats per
l'Assemblea  General,  fent  arribar  a  les  entitats  locals  espanyoles  programes  de  sensibilització,  formació,
visibilització de bones pràctiques, així com la prestació de serveis per a víctimes de violència de gènere.

Els ajuntaments, diputacions, cabildos i consells insulars integrats en la FEMP manifesten la seva voluntat de
continuar impulsant un canvi en les relacions de gènere per aconseguir un equilibri just en els rols, només
factible a través de la coresponsabilitat entre dones i homes. D'aquí, la importància de la intervenció de tots els
actors socials a l'hora de promocionar i  estendre les mesures de suport a la conciliació, i  entre elles una
racionalització d'horaris que impulsi la conciliació entre vida personal, laboral i familiar, per avançar cap a una
societat més equilibrada i justa.

Partim del convenciment que aquesta és la línia a seguir per avançar en la construcció d'una societat justa i
igualitària que compta amb la participació de la dona en tots els nivells de la vida pública, i seguirem treballant
des de la responsabilitat i la coordinació entre totes les instàncies, donant suport a totes les entitats locals, i
realitzant un esforç especial per arribar als municipis més petits. En aquest camí necessitarem la col·laboració
de totes i tots.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta els següents acords:

1. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a demanar al Ministre de Justícia la retirada de
l'avantprojecte que pretén la derogació de la Llei de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària
de l'embaràs aprovada l'any 2010.

2. L'Ajuntament d'Inca exigeix al Govern de l'Estat central i al president de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que s'augmentin ambdós pressuposts destinats a lluitar contra la violència de gènere i que
es revisi la llei tal com ha anunciat ja la ministra.

3. L'Ajuntament d'Inca exigeix al Govern central i a l'Autonòmic l'aprovació i posada en marxa de mesures
urgents per tal de lluitar per incrementar la taxa d'activitat femenina que per primera vegada en els
darrers 30 anys està disminuint.”

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA I
L’HOSPITAL COMARCAL D’INCA

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 en defensa de la sanitat pública i
l’Hospital Comarcal d’Inca, de data 17 de març de 2014, i que transcrita textualment diu:

“Un dels guanys socials més importants per a Inca i per a tota la seva comarca va ser la posada en marxa de
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l'Hospital Comarcal d'Inca, que va ser fruit de molts d'anys de reivindicació i mobilització ciutadana. Tanmateix,
la política de retallades i restriccions que suporta la sanitat pública i que dificulta considerablement que es pugui
oferir un servei sanitari universal i de qualitat als ciutadans de les Illes Balears, també afecten aquest centre
hospitalari. 

El personal de l’Hospital d’Inca fa un gran esforç per atendre a tots els usuaris, però és necessari disposar de
tots els recursos humans i materials possibles per a cobrir totes les demandes. En aquest sentit, són reiterades
les notícies relatives a les mancances o al tancament de serveis de l’Hospital Comarcal d'Inca.

En aquesta ocasió, les notícies apunten al tancament de les consultes externes, de tal manera que l'Hospital
Comarcal d'Inca perdria els serveis d'Al·lèrgia, Pneumologia, Neurologia, Nefrologia, Neonatologia, Cardiologia,
Digestiu i Hepatologia i Endocrinologia infantil. Així mateix, també s'eliminaria la consulta de Pediatria General
que té la funció d'assessorar els metges de la comarca que sense ser pediatres actuen com a tal.

Per altra banda, els pediatres de l'Hospital Comarcal d'Inca han denunciat davant la Fiscalia la falta de mitjans
que impossibiliten poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

La  sanitat  és  un  dels  serveis  fonamentals  que  la  ciutadania  i  la  seva  degradació  o  supressió  afecta
gravíssimament la qualitat de vida de les persones.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer. L’Ajuntament d’Inca reclama a la Conselleria de Salut que mantengui operatiu i amb tota la seva
capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca i es manifesta contrari al tancament de les consultes externes i
a l'eliminació de la consulta de Pediatria General.

Segon. L'Ajuntament d'Inca insta la Conselleria de Salut a posar tots els mitjans necessaris perquè el
servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca pugui atendre dues urgències simultànies durant
les guàrdies.

Tercer. L'Ajuntament  d'Inca convida el  conseller  de Salut  i  el  gerent  de l'Hospital  Comarcal  d'Inca a
mantenir una reunió amb els batles i regidors de la comarca pel tal de tractar aquesta situació.”

El grup municipal de MÉS per Inca proposa modificar els acords de la següent manera:

En el segon apartat, eliminar el text a partir de “perquè el servei de Pediatria...” i afegir “per tal que les urgències
i emergències pediàtriques i d'adults es puguin atendre amb eficiència, eficàcia i racionalització dels recursos
dels quals disposa la Conselleria de Salut”.

En el tercer apartat, substituir la paraula convida per insta i eliminar el text a partir de “mantenir una reunió...” i
afegir “posar en marxa la comissió de participació ciutadana de l'hospital amb la participació dels ajuntaments
de la comarca”.

El grup municipal del PSIB-PSOE proposa a més afegir un quart punt amb el següent contingut:

“Quart. L'Ajuntament d'Inca insta la Conselleria de Salut, Família i  Benestar Social del Govern de les Illes
Balears a potenciar el funcionament de l'Hospital Comarcal d'Inca suprimint qualsevol mesura que perjudica el
normal funcionament del centre hospitalari i minvi la qualitat existencial que reben les persones ateses.”

Finalitzades les intervencions, es passen a votar les esmenes conjuntament i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).

Seguidament se sotmet a votació la Proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de les votacions, es declara aprovada la Moció del grup municipal de MÉS per Inca en defensa
de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca, amb el següent contingut literal:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA I L’HOSPITAL
COMARCAL D’INCA

Un dels guanys socials més importants per a Inca i per a tota la seva comarca va ser la posada en marxa de
l'Hospital Comarcal d'Inca, que va ser fruit de molts d'anys de reivindicació i mobilització ciutadana. Tanmateix,
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la política de retallades i restriccions que suporta la sanitat pública i que dificulta considerablement que es pugui
oferir un servei sanitari universal i de qualitat als ciutadans de les Illes Balears, també afecten aquest centre
hospitalari. 

El personal de l’Hospital d’Inca fa un gran esforç per atendre a tots els usuaris, però és necessari disposar de
tots els recursos humans i materials possibles per a cobrir totes les demandes. En aquest sentit, són reiterades
les notícies relatives a les mancances o al tancament de serveis de l’Hospital Comarcal d'Inca.

En aquesta ocasió, les notícies apunten al tancament de les consultes externes, de tal manera que l'Hospital
Comarcal d'Inca perdria els serveis d'Al·lèrgia, Pneumologia, Neurologia, Nefrologia, Neonatologia, Cardiologia,
Digestiu i Hepatologia i Endocrinologia infantil. Així mateix, també s'eliminaria la consulta de Pediatria General
que té la funció d'assessorar els metges de la comarca que sense ser pediatres actuen com a tal.

Per altra banda, els pediatres de l'Hospital Comarcal d'Inca han denunciat davant la Fiscalia la falta de mitjans
que impossibiliten poder atendre dues urgències simultànies durant les guàrdies.

La  sanitat  és  un  dels  serveis  fonamentals  que  la  ciutadania  i  la  seva  degradació  o  supressió  afecta
gravíssimament la qualitat de vida de les persones.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer. L’Ajuntament d’Inca reclama a la Conselleria de Salut que mantengui operatiu i amb tota la seva
capacitat l’Hospital Comarcal d’Inca i es manifesta contrari al tancament de les consultes externes i
a l'eliminació de la consulta de Pediatria General.

Segon. L'Ajuntament d'Inca insta la Conselleria de Salut a posar en marxa tots els mitjans necessaris per
tal  que les urgències i  emergències pediàtriques i  d'adults  es puguin atendre amb eficiència,
eficàcia i racionalització dels recursos dels quals disposa la Conselleria de Salut.

Tercer. L'Ajuntament d'Inca insta el Conseller de Salut i el Gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca a posar en
marxa la comissió de participació ciutadana de l'hospital amb la participació dels ajuntaments de la
comarca.

Quart. L'Ajuntament d'Inca insta la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes
Balears a potenciar el funcionament de l'Hospital Comarcal d'Inca suprimint qualsevol mesura que
perjudica el normal funcionament del centre hospitalari i minvi la qualitat existencial que reben les
persones ateses.

9. MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  RELATIVA  AL  DIA  8  DE  MARÇ,  DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA

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 Proposició amb motiu DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

La cita anual amb la celebració dia 8 de març del Dia Internacional de la Dona sol servir per posar damunt la
taula  tot  allò  que  encara  ens  manca  per  aconseguir  en  l'àmbit  dels  drets  de  les  dones  i  de  la  igualtat
d’oportunitats. Però enguany el recordarem perquè es desenvolupa en un context d'importants retrocessos de
drets i llibertats.

Ja no es tracta ja de reivindicar allò que voldríem en matèria d’igualtat, sinó de defensar allò que teníem que
se’ns vol sostreure.

No es pot qualificar d’una altra manera que de sostracció de drets la intenció del Govern d’Espanya d’aprovar
una reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs que, en la pràctica, la
deroga. Aquesta llei, aprovada el 2010, aborda de manera integral el dret a la salut sexual i reproductiva. El seu
objectiu és la reducció del número d’embarassos no desitjats i, per tant, la reducció del número d’interrupcions
voluntàries, a partir de la informació, l’educació i la prevenció, i garantint els drets d’autonomia i de llibertat de
les dones a decidir sobre la seva maternitat. En definitiva, és una llei progressista i moderna, adaptada al nostre
temps i al nostre entorn geogràfic, que no ha causat cap conflicte social i que ha aconseguit una disminució dels
avortaments. 

14



L'avantprojecte del ministre de Justícia és una injustícia, coarta la llibertat de les dones per decidir quan ser
mares,  amb quin interval  i  amb qui.  És una llei  que no disminuirà  el  número d’avortaments sinó que els
convertirà en clandestins, insegurs i perillosos. També augmentarà la desigualtat entre les dones espanyoles,
entre aquelles que es poden permetre viatjar a l’estranger i les que no. 

En la mateixa línia, és un greu retrocés per a la societat el retall dels pressuposts per lluitar contra la violència
de gènere a tots els nivells, i que en els dos primers mesos d’aquest any s'hagin perdut ja la vida 16 dones per
aquest tipus de violència (una fa pocs dies a Can Picafort).

En un context com el que assenyala l’enquesta europea publicada recentment, segons la qual un terç de les
dones europees és maltractada, s’han de posar solucions que evidentment no se sostenen amb aquestes
reduccions pressupostàries, que disminueixen les tasques de prevenció i desprotegeixen les víctimes.

També altres polítiques, com la reforma laboral, tenen com a conseqüència la disminució de la taxa d’activitat
femenina i de la d’igualtat salarial. Així, més i més dones es veuen obligades a tornar a l’àmbit domèstic, i a
assumir aquells serveis que l’Estat està deixant de donar en sanitat, educació i dependència (2,8 milions de
dones aturades, tenen la majoria contractes temporals i realitzen el 80 % del treball no remunerat).

Aquesta reducció de drets i de llibertats ens distància, tristament, de la resta de països de la Unió Europea.

És per totes aquestes raons que el grup socialista de l’Ajuntament d’Inca demana els següents acords:

1. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a exigir al ministre Gallardón la retirada de
l’avantprojecte que pretén la derogació de la Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de
l’embaràs aprovada a l’any 2010.

2. L’Ajuntament d’Inca exigeix al Govern de l’Estat central i al president de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que s’augmentin ambdós pressupostos destinats a lluitar contra la violència de gènere i que,
fins i tot, ha arribat a baixar fins a un 28 % en el darrer pressupost aprovat a nivell estatal.

3. L’Ajuntament d’Inca exigeix al Govern central i a l’Autonòmic crear un paquet de mesures urgents per tal
de lluitar contra la taxa d’activitat femenina, que per primera vegada als darrers 30 anys està disminuint.”

Aquest punt s'ha tractat conjuntament amb el punt núm. 7.

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER
PREVEURE LA POBRESA ENERGÈTICA

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 relativa a l’adopció de mesures per
preveure la pobresa energètica, de data 24 de març de 2014, i que transcrita textualment diu:

“L'augment de la desigualtat és un dels resultats més preocupants d'una recessió econòmica com la que estem
vivim, que per la seva durada i persistència cada vegada està condemnant més famílies a viure en situacions
molt precàries impròpies de països avançats. Així ho certifiquen les estadístiques oficials quan assenyalen que
un 21 % de la població espanyola es troba sota el llindar de la pobresa.

La pobresa energètica és un dels resultats d'aquesta situació. La pobresa energètica es pot definir com aquella
situació que pateix una llar incapaç de pagar una quantitat de serveis de l'energia suficient per a la satisfacció
de les seves necessitats domèstiques i/o quan es veu obligat a destinar una part excessiva dels seus ingressos
a pagar la factura energètica del seu habitatge.

La pobresa  energètica depèn fonamentalment  de tres components:  els  ingressos familiars,  els  costos  de
l'energia i la qualitat de l'habitatge quant a la seva eficiència.

Segons l'Enquesta de Pressupostos Familiars -EPF- i l'Enquesta de Condicions de Vida -ECV-, al voltant del 10
% de la població espanyola la pateix (4 milions de persones), i es tracta d'un fenomen creixement, mentre que
la desocupació i la crisi econòmica minven el poder adquisitiu de la ciutadania, en els serveis bàsics com
l'electricitat, el gas o l'aigua els preus s'han encarit sense aturar, i acaparen cada vegada major proporció en el
pressupost familiar.
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Una altra dada és que una de cada tres persones ateses per la Creu Roja no pot pagar els subministraments
bàsics, com l'aigua, la llum o el gas.

La pobresa energètica té un impacte profund en la vida de les persones i pot influenciar en la seva esperança
de vida i en l'agreujament de malalties cròniques. S'estima que la pobresa energètica pot ser responsable de
més  de  2.300  morts  prematures  anuals  enfront  de  les  1.480  provocades  per  accidents  de  trànsit.  Les
conseqüències de la pobresa energètica són múltiples: la manca de calefacció afecta la higiene, la salut i,
sovint, genera sobre mortalitat i sobre endeutament, així com aïllament social i geogràfic.

La UE també comparteix aquest diagnòstic i ja en les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior
d'electricitat i gas, respectivament, plantegen exigències que obliguen els estats membres a adoptar mesures
per abordar el fenomen de la pobresa energètica .

L'Estat espanyol és el país de la UE27 amb els preus de l'electricitat més cars, després de Malta i Xipre (FACUA
2012). Segons dades de Creu Roja de 2012, en dos anys el preu del gas s'ha incrementat el 22 %, el llum el 34
%, l'aigua el 8,5 % i la bombona de butà el 23 %. Si es compta des de 2006 fins als últims increments, en el cas
del petit consumidor la pujada ha estat del 88 %, cosa que, unida a la crisi econòmica, agreuja la dificultat
d'afrontar la factura energètica de les persones més vulnerables i fa créixer amb força la pobresa energètica i
els talls de subministrament.

Les companyies no ofereixen dades per quantificar el nombre de clients que no paguen i, per tant, es veuen
afectats per talls de subministrament. La veritat, però, és que als serveis socials arriben cada vegada més casos
d'aquest tipus. Així, mentre ajuntaments i entitats socials incrementen les ajudes destinades a urgència social, i
concretament  les  referides  al  pagament  de  factures  de  gas,  llum  i  aigua,  les  grans  companyies  de
subministrament continuen obtenint beneficis milionaris, que arriben a ser del 6,78 % enfront del 2,62 % de les
europees, i ordenant el tall de subministraments per deutes irrisòries; companyies que asseguren disposar de
bons socials per a les famílies més desfavorides, però no tan sols són insuficients, sinó que sovint provoquen
que qui més els necessita es queda fora.

La reforma del mercat energètic empresa pel Govern fins ara tampoc estableix cap solució al fenomen de
pobresa energètica i el dèficit tarifari amenaça amb incrementar encara més la factura. Els preus pugen a causa
de la falta d'una autèntica reforma elèctrica, i la conseqüència d'això està recaient sobre els consumidors i les
renovables, sense un diagnòstic previ.

Hi ha experiències a nivell europeu on, a més d'ajudes puntuals a col·lectius vulnerables per al pagament de
factures o dirigides a l'estalvi i eficiència energètica, asseguren el subministrament en moments crítics, es tracta
d'impedir la desconnexió durant els mesos de més fred o consumidors vulnerables, és a dir aquelles persones
que per raons d'edat, salut, discapacitat o inseguretat financera greu no estan en condicions de garantir el seu
benestar personal i el de la resta de membres de la seva família.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Inca presenta per a la seva consideració i acceptació
per al Ple Municipal la MOCIÓ relacionada amb l’adopció de mesures per preveure la pobresa energètica, que
planteja els següents acords:

1. L'Ajuntament d'Inca reclama al  Govern d'Espanya l'aprovació d'una Llei  de mesures per prevenir  la
pobresa energètica que reguli el sistema de subministraments bàsics de la llar i inclogui mecanismes que
prioritzi l'estalvi i  penalitzi el consum ineficient, garantint que les tarifes no siguin objecte de mercat,
establint  preus  socials  i  elements  de fiscalitat  energètica  favorables  per  a  les  famílies  amb baixos
ingressos econòmics, on es contempli la creació d’un bo social per aquelles llars amb poder adquisitiu
reduït o en risc d'exclusió social, establint-se una treva hivernal i impedint el tall de subministrament a
aquestes famílies.

2. L'Ajuntament d'Inca elaborarà un pla contra la pobresa energètica, amb l'objectiu de garantir el dret de la
ciutadania als subministraments bàsics de la llar que permeti identificar, prevenir i corregir les situacions
detectades.

3. L'Ajuntament d'Inca dóna suport a la mesura de prohibir el tall del subministrament de llum, gas o aigua
durant els mesos d'hivern a les famílies amb dificultats econòmiques que no paguin la factura.

4. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern d'Espanya a modificar la Llei 3/1992, de 28 de desembre, de l'impost
sobre el valor afegit establint un IVA reduït per al preu de gas i l'electricitat a nivell domèstic.
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5. L'Ajuntament d'Inca acorda traslladar aquesta moció a:

- Presidència del Govern d'Espanya.
- Grups amb representació parlamentària al Congrés de Diputats.
- Federació de Municipis i Províncies d'Espanya (FEMP).
- Associacions de Veïns i Consumidors de la localitat.”

Durant la lectura de la Moció, el Sr. Batle s'absenta de la sala. Presideix la sessió el Sr. Jerez.

El grup municipal del Partit Popular proposa deixar intacte el contingut dels apartats 1 i 4, i substituir els apartats
2 i 3 pels següents:

- Crear una taula sobre pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d'alternatives i
solucions  sobre  aquesta  problemàtica  amb  participació  de  tots  els  grups  municipals,  els  agents
econòmics i socials i les empreses distribuïdores de serveis energètics.

- Reforçar  l'atenció  municipal  al  consumidor energètic  amb insuficiència  de recursos per  tal  d'ampliar
l'assessorament sobre possibles mesures d'estalvi i eficiència energètica a la seva llar, alhora que fer un
seguiment quantitatiu i  qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a la nostra ciutat i  la seva
evolució.

- Negociar amb les companyies energètiques que operin en el nostre municipi possibles solucions davant
els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d'evitar el tall de subministrament i
poder garantir l'accés als consums mínims.

- Sol·licitar  a  les  companyies  energètiques  que operen  al  nostre  municipi  una  moratòria  als  talls  de
subministrament  a  les  llars  amb  insuficiència  de  recursos  concretament  durant  els  mesos  d'hivern
entenent que és més necessari que durant l'estiu.

- Instar el Govern balear que dins les polítiques de protecció social que pugui desenvolupar la Conselleria
d'Afers Socials s'incloguin les despeses energètiques a les famílies desfavorides.

També  afegiria  informar  el  Consell  Insular  de  Mallorca  i  les  companyies  de  comercialització  i  distribució
energètica que operen en aquest municipi.

Finalitzades les intervencions, es passen a votar les esmenes proposades i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).

Seguidament se sotmet a votació la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de les votacions, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a
l’adopció de mesures per preveure la pobresa energètica, amb el següent contingut literal:

MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  RELATIVA  A  L’ADOPCIÓ  DE  MESURES  PER
PREVEURE LA POBRESA ENERGÈTICA

L'augment de la desigualtat és un dels resultats més preocupants d'una recessió econòmica com la que estem
vivim, que per la seva durada i persistència, cada vegada està condemnant a més famílies a viure en situacions
molt precàries impròpies de països avançats. Així ho certifiquen les estadístiques oficials en assenyalar que un
21 % de la població espanyola es troba sota el llindar de la pobresa.

La pobresa energètica és un dels resultats d'aquesta situació. La pobresa energètica es pot definir com aquella
situació que pateix una llar incapaç de pagar una quantitat de serveis de l'energia suficient per a la satisfacció
de les seves necessitats domèstiques i  /  o quan es veu obligat  a destinar  una part  excessiva dels seus
ingressos a pagar la factura energètica del seu habitatge.

La pobresa  energètica depèn fonamentalment  de tres components:  els  ingressos familiars,  els  costos  de
l'energia i la qualitat de l'habitatge quant a la seva eficiència.

Segons l'Enquesta de Pressupostos Familiars -EPF- i l'Enquesta de Condicions de Vida -ECV-, al voltant del 10
% de la població espanyola la pateix (4 milions de persones), i es tracta d'un fenomen creixement, mentre la
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desocupació  i  la  crisi  econòmica  minven  el  poder  adquisitiu  de la  ciutadania,  en els  serveis  bàsics  com
l'electricitat, el gas o l'aigua, els preus s'han encarit sense aturar, i acaparen cada vegada major proporció en el
pressupost familiar.

Una altra dada és que una de cada tres persones ateses per la Creu Roja no pot pagar els subministraments
bàsics, com l'aigua, la llum o el gas.

La pobresa energètica té un impacte profund en la vida de les persones i pot influenciar en la seva esperança
de vida i en l'agreujament de malalties cròniques. S'estima que la pobresa energètica pot ser responsable de
més  de  2.300  morts  prematures  anuals  enfront  de  les  1.480  provocades  per  accidents  de  trànsit.  Les
conseqüències de la pobresa energètica són múltiples: la manca de calefacció afecta la higiene, la salut i,
sovint, genera sobre mortalitat i sobre endeutament, així com aïllament social i geogràfic.

La UE també comparteix aquest diagnòstic i ja en les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior
d'electricitat i gas, respectivament, plantegen exigències que obliguen els estats membres a adoptar mesures
per abordar el fenomen de la pobresa energètica .

L'Estat espanyol és el país de la UE27 amb els preus de l'electricitat més cars , després de Malta i Xipre
(FACUA 2012). Segons dades de Creu Roja de 2012, en dos anys el preu del gas s'ha incrementat el 22 %, el
llum el 34 %, l'aigua el 8,5 % i la bombona de butà el 23 %. Si es compta des de 2006 fins als últims increments,
en el cas del petit consumidor la pujada ha estat del 88 %, el que, unit a la crisi econòmica, agreuja la dificultat
d'afrontar la factura energètica de les persones més vulnerables, fent créixer amb força la pobresa energètica i
els talls de subministrament.

Les companyies no ofereixen dades per quantificar el nombre de clients que no paguen i, per tant, es veuen
afectats per talls de subministrament. La veritat, però, és que als serveis socials arriben cada vegada més casos
d'aquest tipus. Així, mentre ajuntaments i entitats socials incrementen les ajudes destinades a urgència social, i
concretament  les  referides  al  pagament  de  factures  de  gas,  llum  i  aigua,  les  grans  companyies  de
subministrament continuen obtenint beneficis milionaris, que arriben a ser del 6,78 % enfront del 2,62 % de les
europees, i ordenant el tall de subministraments per deutes irrisòries; Companyies que asseguren disposar de
bons socials per a les famílies més desfavorides, però no tan sols són insuficients sinó que sovint provoquen
que qui més els necessita es queda fora.

La reforma del mercat energètic empresa pel Govern fins ara tampoc estableix cap solució al fenomen de
pobresa energètica i el dèficit tarifari amenaça amb incrementar encara més la factura. Els preus pugen a causa
de la falta d'una autèntica reforma elèctrica, i la conseqüència d'això està recaient sobre els consumidors i les
renovables, sense un diagnòstic previ.

Hi ha experiències a nivell europeu on a més d'ajudes puntuals a col·lectius vulnerables per al pagament de
factures o dirigides a l'estalvi i eficiència energètica, asseguren el subministrament en moments crítics, es tracta
d'impedir la desconnexió durant els mesos de més fred o consumidors vulnerables, és dir aquelles persones
que per raons d'edat, salut, discapacitat o inseguretat financera greu no estan en condicions de garantir el seu
benestar personal i el de la resta de membres de la seva família.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Inca presenta per a la seva consideració i acceptació
per al Ple Municipal la MOCIÓ relacionada amb l’adopció de mesures per preveure la pobresa energètica, que
planteja els següents acords:

1. L'Ajuntament d'Inca reclama al  Govern d'Espanya l'aprovació d'una Llei  de mesures per prevenir  la
pobresa energètica que reguli el sistema de subministraments bàsics de la llar i inclogui mecanismes que
prioritzi l'estalvi i  penalitzi el consum ineficient, garantint que les tarifes no siguin objecte de mercat,
establint  preus  socials  i  elements  de fiscalitat  energètica  favorables  per  a  les  famílies  amb baixos
ingressos econòmics, on es contempli la creació d’un bo social per aquelles llars amb poder adquisitiu
reduït o en risc d'exclusió social, establint-se una treva hivernal i impedint el tall de subministrament a
aquestes famílies.

2. Crear una taula sobre pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d'alternatives i
solucions  sobre  aquesta  problemàtica  amb  participació  de  tots  els  grups  municipals,  els  agents
econòmics i socials i les empreses distribuïdores de serveis energètics.

3. Reforçar  l'atenció  municipal  al  consumidor energètic  amb insuficiència  de recursos per  tal  d'ampliar
l'assessorament sobre possibles mesures d'estalvi i eficiència energètica a la seva llar, alhora que fer un
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seguiment quantitatiu i  qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a la nostra ciutat i  la seva
evolució.

4. Negociar amb les companyies energètiques que operin en el nostre municipi possibles solucions davant
els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d'evitar el tall de subministrament i
poder garantir l'accés als consums mínims.

5. Sol·licitar  a  les  companyies  energètiques  que operen  al  nostre  municipi  una  moratòria  als  talls  de
subministrament  a  les  llars  amb  insuficiència  de  recursos  concretament  durant  els  mesos  d'hivern
entenent que és més necessari que durant l'estiu.

6. Instar el Govern balear que dins les polítiques de protecció social que pugui desenvolupar la Conselleria
d'Afers Socials s'incloguin les despeses energètiques a les famílies desfavorides.

7. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern d'Espanya a modificar la Llei 3/1992, de 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit establint un IVA reduït per al preu de gas i l'electricitat a nivell domèstic.

8. L'Ajuntament d'Inca acorda traslladar aquesta moció a:

- Presidència del Govern d'Espanya.
- Grups amb representació parlamentària al Congrés de Diputats.
- Federació de Municipis i Províncies d'Espanya (FEMP).
- Associacions de Veïns i Consumidors de la localitat.
- Consell Insular de Mallorca.
- Companyies de comercialització i distribució energètica que operen en aquest municipi.

11. MOCIONS URGENTS

A.  DICTAMEN  DE  LA COMISSIÓ  INFORMATIVA D'ECONOMIA I  HISENDA PER  APROVAR
DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST DE 2014

En primer lloc cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Economia  i  Hisenda  per  aprovar
definitivament el Pressupost de 2014, de data 27 de març de 2014, i que transcrit textualment diu:

“VIST que el Ple municipal, en sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2014, aprovà inicialment, per majoria, el
pressupost de l’Ajuntament d’Inca per l’any 2014.

ATÈS l’article 169 de l’RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’aprovació inicial del pressupost va ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 31 de 5 de
març de 2014) perquè les persones interessades, en el termini dels quinze dies que marca la llei, poguessin
presentar les al·legacions que consideressin adients.

VIST que en data de 21 de març de 2014 (número de registre d’entrada 2.807), el Grup PSIB-PSOE presenta
escrit  d’al·legacions  sol·licitant  que  es  retiri  dit  pressupost  i  es  procedeixi  a  redactar  un  nou  pressupost
considerant  les  necessitats  reals  i  que  es contempli  l’increment  de les partides econòmiques enunciades
d’efecte  directe  sobre  els  ciutadans,  com ara  Serveis  Socials  i  Foment  de  l’Ocupació,  que  incorpori  un
reglament general de concessió de subvencions i on es suprimeixi la modificació de l’import a partir del qual és
obligat fer expedient de contractació, que fins ara era 4.000 euros, per afavorir el control de les despeses
municipals i la lliure concurrència.

VIST l’informe que emet la interventora de l’Ajuntament pel que fa a l’al·legació presentada i que s’annexa a
aquesta proposta.

ATESA l’al·legació que es presenta pel grup PSIB-PSOE, entenem que no dóna lloc a la retirada del pressupost
i a una nova redacció d’aquest, per la qual cosa volem manifestar-li el següent:

- En relació amb la primera al·legació referent a la concessió de subvencions aquesta queda rebutjada.
L'Ajuntament d'Inca utilitza les subvencions nominatives en diferents àrees respectant la normativa legal
vigent i atenent a uns criteris ben establerts en cada cas. En cap moment existeix cap falta d'objectivitat ni
discriminació  ni  tan  sols  transparència,  ja  que  totes  les  subvencions  són  públiques  com  és  públic  el
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pressupost.

Admetem,  però,  que  com  el  seu  grup  manifesta  per  a  aquestes  subvencions  a  l'hora  d'aprovar  els
pressuposts és necessari explicar una justificació detallada de l'ajuda atorgada en cada cas. Per aquest
motiu adjuntam als pressuposts aquestes justificacions.

BASE 45b
Relació individualitzada i nominal de subvencions que es concediran dins l’exercici 2014:

En relació amb les subvencions nominatives de l’Àrea de Serveis Socials:

Amb càrrec a la partida de despeses 231.48900

NOM NIF IMPORT JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA DE DESPESES
Conveni amb Càritas
Diocesana  de
Mallorca

Q0700067B 68.646,54 €
més  les
despeses
de
manteniment
d’aigua,  llum,
butà
i combustible

* Conveni de col·laboració des de l’any 1994.
* Finalitat: finançament de part de les despeses
del  Menjador  Social  existent  a  la  ciutat
(justificació prèvia d’aquestes).
*  La  quantia  fixa  s’ha  incrementat  amb
l’augment  anual  de  l’IPC  respecte  a  la  del
conveni de 2013.
* És l’únic menjador social existent a la ciutat.

Conveni  amb  el
Patronat de
l’Agrupació
Pro-minusvàlids
Psíquics Joan XXIII

G07064199 12.020,24 € * Conveni de col·laboració des de l’any 1992.
* Finalitat: finançament de part de les despeses
del  manteniment  i  inversions  dels  serveis  del
Centre  “Joan  XXIII”  (justificació  prèvia
d’aquestes).
*  La quantia no s’ha incrementat  des de l’any
1992.
*  És  l’únic  recurs  d’aquest  tipus  existent  a  la
ciutat.

Activitats  estiu  del
Patronat de
l’Agrupació
Pro-minusvàlids
Psíquics Joan XXIII

G07064199 3.000,00 € * Subvenció des de l’any 2005.
* Finalitat: finançament de part de les despeses
de  les  activitats  d’estiu  2014  organitzades  pel
Patronat (justificació prèvia d’aquestes).
*  La quantia no s’ha incrementat  des de l’any
2005.
* Existeixen 2 recursos d’aquest tipus a la ciutat
(l’altre és d’AMADIBA, també subvencionat amb
la mateixa quantia).

Conveni  amb  la
Fundació
Projecte Jove

G07803570 21.098,88 € *  Conveni  de  col·laboració  des  del  curs
2004/2005.
*  Finalitat:  finançament  de  l’aplicació  de
programes  preventius  de  drogodependències
als  centres  educatius  de  la  ciutat  que  ho
sol·liciten  (actualment  Beat  Ramon  Llull,  La
Salle,  Sant  Vicenç  de  Paül,  IES  Berenguer
d’Anoia  i  IES  Pau  Casesnoves),  justificació
prèvia de les despeses.
* La quantitat és la mateixa del conveni per al
curs 2013/14.
*  És  l’únic  recurs  d’aquest  tipus  existent  a  la
ciutat que apliqui programes preventius d’àmbit
nacional.

Conveni amb el
Projecte Home

G07488059 3.606,07 € * Conveni de col·laboració des de l’any 1992.
* Finalitat: finançament de part de les despeses
de  prevenció  i  d’assistència  i  rehabilitació  de
ciutadans d’Inca que es troben a alguna fase del
Projecte (justificació prèvia d’aquestes).
*  La quantia no s’ha incrementat  des de l’any
1992.
* És l’únic recurs d’aquest tipus (programa lliure
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de drogues) existent a la ciutat.
Activitats  estiu  amb
l’Asociación  de
Madres  de
Discapacitados  de
Baleares (AMADIBA)

G07758667 3.000,00 € * Subvenció des de l’any 2003.
* Finalitat: finançament de part de les despeses
de  les  activitats  d’estiu  2014  organitzades  per
l’entitat (justificació prèvia d’aquestes).
*  La quantia no s’ha incrementat  des de l’any
2011.
* Existeixen 2 recursos d’aquest tipus a la ciutat
(l’altre  és  el  Patronat  de  l’Agrupació
Pro-minusvàlids  Psíquics  Joan  XXIII,  també
subvencionat amb la mateixa quantia).

Conveni amb la
Fundació Deixalles

G07255953 40.000,00 € * Conveni des de l’any 2006.
* Finalitat: finançament de part de les despeses
del  programa de capacitació  sociolaboral  de la
Fundació  de  persones  derivades  del  dep.  de
Serveis Socials (justificació prèvia d’aquestes).
*  La quantia no s’ha incrementat  des de l’any
2012.
*  És  l’únic  recurs  d’aquest  tipus  existent  a  la
ciutat que disposi d’empresa d’inserció per a la
integració laboral de persones en risc d’exclusió
social.

Asociaciación
Inca Viva

G57734634 5.000,00 € * Subvenció des de l’any 2013 (1.273,66 €).
* Finalitat: finançament de part de les despeses
del  manteniment  de l’entitat  (prèvia  justificació
d’aquestes).

Amb càrrec a la partida de despeses 231.48800

NOM NIF IMPORT JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA DE DESPESES
Fons Mallorqui
de Solidaritat

G57290140 10.000,00 € * Subvenció des de l’any 2004
* Finalitat: finançament de les actuacions que duu a terme el
Fons en matèria de cooperació  internacional,  relacionades
sobre tot amb l’agermanament amb el municipi de Telpaneca
(prèvia justificació d’aquestes).
* La quantia no s’ha incrementat des de l’any 2012
*  Es  tracta  d’un  recurs  que  coordina  a  nivell  insular  les
actuacions que es duen a terme en aquesta matèria.

En relació amb les subvencions nominatives de l’Àrea de la Tercera Edat cal indicar que el criteri justificatiu
que s’adopta és subvencionar les activitats de totes les associacions de la Tercera Edat d’Inca la seu de les
quals no està ubicada en un local cedit per una administració pública.

Amb càrrec a la partida de despeses 234.48900

NOM NIF Finalitat IMPORT
As. Tercera Edat Inca i Comarca G07481237 Activitats duites a terme a l’any 2014. 1.500,00 €
As. Club del Pensionista G07777691 Activitats duites a terme a l’any 2014 1.500,00 €
As. Tercera Edat Gent Gran Es Lledoner G07331242 Activitats duites a terme a l’any 2014 1.500,00 €
As. Tercera Edat Gent Gran San Francesc G57077307 Activitats duites a terme a l’any 2014 1.500,00 €
As. Gent d’Inca G07938145 Activitats duites a terme a l’any 2014 1.500,00 €

En el  cas de les subvencions nominatives establertes a l’Àrea d’Administració  General  d’Educació,  cal
informar que el criteri que se segueix és ajudar les AMPA dels col·legis públics d’educació primària existents
a Inca.

La Llei 7/1985, de 3 d'abril, de bases del règim local, contempla, als articles 25 i 28, la competència municipal
en matèria d'activitats culturals, esportives i de lleure, i la realització d'accions complementàries relatives a
l'educació i la cultura.
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L'article 57 de la Llei orgànica 1/1990 de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, preveu la
participació de les administracions locals en l'impuls de les activitats extraescolars per a promoure la relació
entre la programació dels centres educatius i l'entorn socioeconòmic allà on estan ubicats.

L’Ajuntament  d’Inca  ve  manifestant  des  del  curs  2000/2001,  la  seva  voluntat  de col·laboració  amb les
APIMAS i  AMIPAS dels centres públics d’educació infantil  i  primària del  municipi,  per tal  de garantir  el
desenvolupament de serveis i activitats extraescolars als esmentats centres.

Aquest suport es materialitza en un ajut de 3.000 € per curs, que cada APIMA/AMIPA corresponent als
esmentats centres educatius públics gestiona, d’acord amb les directrius del Consell Escolar corresponent.
Les esmentades subvencions es concedeixen i justifiquen així, per cursos escolars.

D'acord amb les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament d'Inca corresponent, se sol·licita a
cada APIMA/AMIPA la següent documentació justificativa de la subvenció:

- Liquidació signada d'ingressos i despeses de l’entitat.
- Factures compulsades u originals que justifiquen la quantitat sol·licitada.
- Certificat signat pel secretari de l'entitat que aquestes factures no s'han presentat per justificar altra

ajuda o subvenció.  Aquest  certificat  fa  constar  una relació  detallada  de les factures (número  de
factura i import i data).

- Certificat, en vigor, de estar al corrent de pagaments amb l'Agència Tributària.
- Certificat, en vigor, de estar al corrent amb dels pagaments amb la Tresoreria General de la Seguretat

Social.

Amb càrrec a la partida pressupostària 320.48900

NOM NIF Finalitat IMPORT
AMPA Col·legi públic Llevant G07497100 Activitats  duites  a  terme  al  curs

escolar 2013/2014
3.000,00 €

AMPA Col·legi públic Ponent G07468754 Activitats  duites  a  terme  al  curs
escolar 2013/2014

3.000,00 €

AMPA  Col·legi  públic  Miquel  Duran  i
Saurina

G57585499 Activitats  duites  a  terme  al  curs
escolar 2013/2014

3.000,00 €

L’Ajuntament  d’Inca,  a  través  de l’Àrea  de  Cultura  i  Educació,  promou,  entre  d’altres,  les  activitats  de
col·lectius o entitats vinculats a la cultura de la ciutat.

L’Ajuntament d’Inca considera la Unió Musical Inquera com la banda musical representativa de la ciutat d’Inca i
la convida a participar en els actes tradicionals (festes, solemnitats i altres esdeveniments públics) i en els actes
protocol·laris de la localitat.

L'Ajuntament d'Inca subscriu convenis anuals entre la Unió Musical Inquera i per al funcionament i manteniment
de la Banda Unió Musical Inquera i de l'Escola de Música Jaume Albertí.

D'acord amb els esmentats convenis les funcions de la Unió Musical Inquera són programades pel seu
Consell Directiu, i es reserven 11 actuacions per a l’Ajuntament d’Inca (veure document de calendari annex).
A part, la Unió Musical Inquera es compromet a realitzar dues actuacions més per a
l'Ajuntament d'Inca.

La Unió Musical Inquera presenta quan acabi l’any la següent documentació relativa la banda de música:

a) Memòria de les activitats realitzades.
b) Liquidació signada d’ingressos i despeses de l’entitat.
c) Factures originals a nom de l’entitat i que facin referència a la Banda de Música Unió Musical Inquera

(per un total no inferior a l’ajut anual que aporta l’Ajuntament).
d) Certificat expedit per l’entitat fent constar que les factures que es presenten no s’han fet servir per

justificar cap altra subvenció.
e) Certificat de trobar-se al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social.
f) Certificat de trobar-se al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària.

L’Ajuntament d’Inca aportarà a la Unió Musical Inquera la quantitat màxima de 27.085,6 € (vint-i-set mil
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vuitanta-cinc euros amb sis cèntims) per a l’any 2014, la qual  es lliurarà una vegada que es presenti la
documentació i es justifiqui la despesa corresponent a l’any 2014 Aquesta quantitat es destinarà a cobrir el
dèficit que es desprengui de la liquidació d’ingressos i despeses de l’entitat corresponent a l’any 2014.

L’Ajuntament d'Inca es farà càrrec, per altra banda, d’una part del dèficit de l’Escola de Música Jaume Albertí,
escola depenent de la Unió Musical Inquera. La quantitat màxima assignada per a l’any 2014 serà de 35.985,7
€ (trenta-cinc mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb set cèntims), que es lliuraran una vegada que es presenti
la documentació i es justifiqui la despesa corresponent a aquesta anualitat. Dita quantitat es destinarà a cobrir el
dèficit que es desprengui de la liquidació d’ingressos i despeses de l’entitat corresponent a l’any 2014. 

L’associació cultural Unió Musical Inquera presentarà en acabar l’any la següent documentació relativa a
l'Escola de Música Jaume Albertí: 

a) Memòria de les activitats realitzades per l’Escola de Música Jaume Albertí.
b) Liquidació signada d’ingressos i despeses de l’esmentada Escola.
c) Factures originals a nom de l’entitat i que facin referència a l'Escola de Música Jaume Albertí (per un

total no inferior a l’ajut anual que aporta l’Ajuntament).
d) Certificat expedit per l’entitat fent constar que les factures que es presenten no s’han fet servir per

justificar cap altra subvenció.
e) Certificat de trobar-se al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social.
f) Certificat de trobar-se al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària.

També cal indicar que Ajuntament d'Inca subscriu anualment un conveni amb l’Associació  de Veïnats  Es
Blanquer, per a la col·laboració d’ambdues entitats en la gestió de diferents exposicions al Casal Metge Cifre
al llarg de l’any.

L’Associació de Veïnats Es Blanquer realitzar amb el seu personal voluntari, les custòdies de les exposicions
que es realitzin al llarg de l'any al Casal Metge Cifre.

Les exposicions al Casal Metge Cifre són programades i organitzades per l’Àrea de Cultura i Educació de
l’Ajuntament d’Inca.

L’Associació de Veïnats Es Blanquer assumeix la responsabilitat de tenir una assegurança que cobreix els
serveis descrits.

L’Associació de Veïnats presenta quan acabi l’any la següent documentació:

a) Memòria de les activitats realitzades.
b) Liquidació signada d’ingressos i despeses de l’entitat.
c) Factures originals a nom de l’entitat (per un total no inferior a l’ajut anual que aporta l’Ajuntament).
d) Certificat expedit per l’entitat fent constar que les factures que es presenten no s’han fet servir per

justificar cap altra subvenció.
e) Certificat de trobar-se al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social.
f) Certificat de trobar-se al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària.

L’Ajuntament d’Inca aportarà a l’Associació de Veïnats Es Blanquer la quantitat màxima de 1.500 € (mil
cinc-cents euros) per a l’any 2014.

Així  mateix,  cal  indicar  que  la  subvencions  nominatives  a  favor  de  la  Fundació  Teatre  Principal  vénen
justificades atès que la Fundació està constituïda per l’Ajuntament d’Inca, el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Mallorca, i com a soci fundador té el compromís d’aportar el 33 % del pressupost anual de la
Fundació.

Amb càrrec a la partida pressupostària 330.48900

NOM NIF Finalitat IMPORT
Conveni  amb Unió Musical  Inquera (Banda
de Música)

G07447378 Activitats duites a terme
a l’any 2014

27.085,60 €

Conveni amb Unió Musical  Inquera (Escola
de Música Jaume Alberti)

G07447378 Activitats duites a terme
a l’any 2014

35.985,70 €

Conveni  As.  Es Blanquer  (Custodies Casal G07527864 Activitats de custòdia 1.500,00 €
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Cifre) del Casal Cifre 2014

Amb càrrec a la partida pressupostària 330.48901

NOM NIF Finalitat IMPORT
Fundació Teatre Principal d’Inca G07926389 Aportació despeses corrents com a patró de

la Fundació
1.500,00 €

Amb càrrec a la partida pressupostària 330.78100

NOM NIF Finalitat IMPORT
Fundació Teatre Principal d’Inca G07926389 Aportació  per  la  Rehabilitació  del  Teatre

Principal com a patró de la Fundació 
550.000,00 €

Des de l’Àrea de Participació Ciutadana es valora de forma especial l’esforç de dinamització social que realitzen
les associacions de veïns a través de diferents iniciatives, la principal de les quals són les festes de barriada.
Per aquest motiu l’Ajuntament atorga dites subvencions nominatives a totes les associacions de veïns existents
per col·laborar en les despeses d’organització dels programes festius.

Els criteris que se segueixen a l’hora d’establir les subvencions venen determinats per la població i l’extensió de
la barriada en qüestió per tal de ser justs i proporcionals. També s’ha de dir que en tots els casos s’exigeix la
corresponent justificació de despeses sense la qual no s’abona la subvenció.

Amb càrrec a la partida pressupostària 924.489

NOM NIF Finalitat IMPORT
AV de Crist Rei G07306020 Activitats duites a terme a les festes de la barriada 3.080,56 €

AV de Fernández Cela G07499874 Activitats duites a terme a les festes de la barriada 900,00 €

AV de Son Amonda G07300908 Activitats duites a terme a les festes de la barriada 1.350,00 €

AV de Via des Tren G07593387 Activitats duites a terme a les festes de la barriada 750,00 €

AV de Sant de Francesc G07561624 Activitats duites a terme a les festes de la barriada 1.500,00 €

AV de Can López G07288384 Activitats duites a terme a les festes de la barriada 900,00 €

AV Es Blanquer G07527864 Activitats duites a terme a les festes de la barriada 1.500,00 €

En relació amb les subvencions nominatives establertes a les bases d’execució del pressupost de OA Institut
Municipal d’Activitat Física d’Inca, cal indicar que OA IMAF reconeix l'interès públic i social que duen a terme
els clubs esportius locals. Per això determina que la millor manera d'atorgar les subvencions esportives és
mitjançant la concessió directa.

BASE 6ª.- SUBVENCIONS I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

1.-   Per acords i conveni signats en anys anteriors      
Son subvencions directes concedides en anys anteriors.

CLUB OBJECTE IMPORT

Club Bàsquet
Mallorquí
(CIF G57573461)

Conveni  d'ajut  econòmic  entre  l'OA  IMAF  i  el  Club  Bàsquet
Mallorquí  aprovat  pel  Ple  de  l'Ajuntament  d'Inca  de  dia  26  de
novembre  de  2010.  Ajornament  de 2013. Endós a la  CCC núm.
2051/01009/63/1070017618 de “Sa Nostra” Caixa de Balears.

78.000,00 €
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Club Sport Inca
(CIF G07180060)

Subvenció per la modificació del contracte de concessió del Servei
Públic  Piscines  Municipals  d'Inca.  Aprovada  pel  Consell
d'Administració de l'OA IMAF de 23/05/12. 
Part  proporcional  (de l'1  de gener al  7 de setembre de 2014) 8
mesos i 7 dies.

35.767,74 €

Total 113.767,74 €

2.- Pel concepte exclusivament de despeses de subministrament (energia elèctrica, gas i gasoil)  

JUSTIFICACIÓ: l'OA IMAF reconeix l'interès públic i social que duen a terme els clubs esportius locals i la
col·laboració que realitzen amb l’Ajuntament d’Inca amb l’incentiu de l’esport base a la nostra ciutat. Per això
determina que la millor manera d'atorgar les subvencions esportives és mitjançant la concessió directe.  

OBJECTE: coajudar econòmicament amb les despeses de subministrament elèctric, gas i gasoil del camps
de futbol Club Esportiu Constància i del Club Juventud Constancia del durant el 2014.

BENEFICIARIS: Club Esportiu Constància i Club Juventud Constancia (antic JD Sallista).

RÈGIM DE CONCESSIÓ: directe (nominativament).

DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES: la dotació pressupostària destinada a cada club es determina sobre
la base dels següents ítems:

Consum anual durant l'exercici anterior incrementant l'IPC.

FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT: mitjançant un conveni regulador.

MODALITAT DE L'AJUT: econòmic

RELACIÓ I QUANTIES:

DENOMINACIÓ DEL CLUB OBJECTE IMPORT 

Club Esportiu Constància
(CIF G07251598)

Finançar  les  despeses  de  subministrament  elèctric,  gas  i
gasoil del camp de futbol. 
L’ajut,  per  la  seva  magnitud  econòmica  es  regularà
mitjançant un conveni.

18.900,00 €

Club Juventud Constancia
(CIF G57829806)

Finançar  les  despeses  de  subministrament  elèctric,  gas  i
gasoil del camp de futbol.  
L’ajut per la seva magnitud econòmica es regularà mitjançant
un conveni.

24.000,00 €

Total 42,900,00 €

3.-     Pel     propi     manteniment     ordinari     corresponent     a     la     temporada     esportiva     2013/14      

JUSTIFICACIÓ: l'OA IMAF reconeix l'interès públic i social que duen a terme els clubs esportius locals  i la
col·laboració que realitzen amb l’Ajuntament d’Inca amb l’incentiu de l’esport base a la nostra ciutat. Per això
determina que la millor manera d'atorgar les subvencions esportives és mitjançant la concessió directa.

OBJECTE: coajudar econòmicament amb les despeses necessàries per a la consecució dels seus fins
durant la temporada 2013/14.

BENEFICIARIS: els clubs esportius locals actius i legalment registrats en el Registre d'Entitats esportives de
la CAIB.

RÈGIM DE CONCESSIÓ: directe (nominativament)

DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES: la dotació pressupostària destinada a cada club es determina en
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base als següents ítems:

• Projecte de pressupost de la temporada 2013/14 (ingressos-despeses prevists)
• N. de seccions esportives, de categories, d'esportistes durant la temporada 2013/14.
• N. total de socis durant la temporada 2013/14.
• Relació nominal i titulacions del personal tècnic.
• Quota a abonar els seus esportistes durant la temporada 2013/14.

FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT: mitjançant un conveni regulador.

MODALITAT DE L'AJUT: econòmic

RELACIÓ I QUANTIES:

DENOMINACIÓ DEL CLUB OBJECTE IMPORT 

Club Esportiu Constància 

Activitat esportiva temporada 2013/14 

90.000,00 €

Club Arthemys Inca 2.800,00 €

Club Gimnàstica Rítmica Inca 2.800,00 €

Cercle d'Escacs d'Inca 1.000,00 €

Club Natació Inca 2.000,00 €

Club Natació Sincro Inca 2.000,00 €

Club Futbol Sala Joves d'Inca 1.000,00 €

Club Colombòfil Inquense 800,00 €

Inca Tennis Taula Club 5.000,00 €

Club Bàsquet Ciutat d'Inca 8.000,00 €

Club Hípic i Cultural Es Raiguer 2.000,00 €

Club Esportiu Joan XXIII 1.000,00 €

Club Ciclista Inca 2.800,00 €

Club Atletisme Inca 1.000,00 €

Club Juventud Constancia 9.000,00 €

Club Social del Pájaro Silvestre Inca 400,00 €

Unión Petanca Inca 600.00 €

Total 132.200,00 €

- En relació amb la seva segona al·legació referent a l'import dels expedients de contractació també es
rebutja la seva al·legació. Hem de tenir en compte en primer lloc que la legislació vigent estableix com a
18.000 euros la  xifra  mínima a partir  de la  qual  s'ha de fer  un expedient  de contractació.  En aquests
moments a Inca quedarà en una tercera part. Aquesta xifra permet atorgar un nivell de transparència molt
elevat a les contractacions. On vostès parlen de falta de transparència a l'equip de govern parlam d'agilitat,
eficiència  i  supressió  de burocràcia.  Incrementar  de  4.000  a  6.000  euros  aquesta  despesa  mínima ve
motivat per aquests criteris.

- En relació amb la tercera al·legació que presenten li hem de manifestar també el nostre rebuig ja que la
reducció que manifesten d'un 2 % en les despeses socials és mínima i ve adaptada als programes que des

26



de l'Àrea de Serveis socials es duen a terme. En tot cas el pressupost és un document viu i si existeixen la
necessitat de destinarhi més doblers al llarg de l'any aquest Ajuntament així ho farà. Pel que fa a l'Àrea de
Formació i Ocupació, el seu grup sap que els programes que es desenvolupen venen motivats també per
les  ajudes  que  arriben  d'altres  administracions.  Aquest  programa  idò  s'ajusta  a  les  previsions  de
subvencions que es disposaran. En tot cas l'Ajuntament continua fent el màxim esforç econòmic per dur a
terme iniciatives en matèria formativa. De fet és un dels pocs consistoris de les Balears que fa anys i de
forma ininterrompuda fa feina en aquest camp.

Per tot l’exposat Antoni Jesus Aguilar Chicón, president de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda de
l’Ajuntament d’Inca, eleva a la consideració del Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa conjunta
d’ d’Economia i Hisenda i Urbanisme, la següent PROPOSTA D’ACORD.

Primer. Desestimar l’al·legació presentada pel Grup Municipal del PSIB-PSOE, dalt esmentada.

Segon. Aprovar les subvencions nominatives tal com s’han establert en la part expositiva de la proposta
incloent-les a les bases d’execució del  pressupost  de l’Ajuntament d’Inca i  de l’OA Institut
Municipal d’Activitat Física d’Inca per a l’any 2014. 

Tercer. Aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms
per exercici 2014, amb els següents termes:

1. Que el Projecte de pressupost general per a l’exercici de l’any 2014 queda convertit en general a tots els
seus fins i efectes, integrats per:

• Pressupost de l’Ajuntament, per un import de 23.483.319,62 € el pressupost de despeses i de
24.745.403,23 € el pressupost d’ingressos. Les modificacions de crèdit realitzades al pressupost
prorrogat de l’any 2014 s’entenen incloses en les previsions inicials del pressupost.

• Pressupost de la Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca, per un import de
SET-CENTS  SIS  MIL  CENT  SEIXANTA-SET  EUROS  AMB  VUITANTA-VUIT  CÈNTIMS
(706.167,88).

• Pressupost de la Fundació Pública de la Residència d’Ancians Miquel Mir, per un import de UN
MILIÓ  DOS-CENTS  SETANTA-TRES  MIL  SET-CENTS  TRENTA-VUIT  EUROS  AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (1.273.738,50 EUROS).

• Pressupost de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física, per un import de
VUIT-CENTS NORANTA-TRES MIL NOU-CENTS VINT EUROS (893.920,00 EUROS).

• Pressupost  de  l’Organisme  Autònom  Antoni  Torrandell,  per  un  import  de  TRES-CENTS
CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
(353.322,45 EUROS).

2. Aprovar el pressupost general de 2014, el resum del qual per capítols es reflecteix a l’annex I.

3. Aprovar les bases d’execució de cada un dels pressuposts que formen el pressupost general per a
l’exercici de 2014.

4. Aprovar la supressió de les següents places:

De l’Ajuntament d’Inca:

• En relació amb el personal laboral: una plaça de netejador (d’educació) i una plaça d’oficial 2ª
(de carreteres, camins i vies públiques).

• En relació amb el personal eventual: una plaça de coordinador d’Urbanisme, amb el 65 % de la
jornada.

5. Aprovar la  creació  d’una plaça de personal  eventual  gerent  de serveis  a  jornada completa  amb la
retribució total anual de 65.218,80 €.

6. Aprovar totes les plantilles de personal, de l’Ajuntament i dels organismes autònoms: Fundació Pública
del Llar d’Infants d’Inca, de la Fundació Pública de la Residència d’Ancians Miquel Mir, de l’Organisme
Autònom de l’Institut Municipal d’Activitat Física i de l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell,
segons es descriu als annexos de personal corresponents i els seus corresponents annexos econòmics.
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7. Als efectes del que es disposa en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es fixen els recursos
ordinaris del pressupost de l’Ajuntament: 24.745.393,23 euros.

8. Que el pressupost així aprovat i la modificació de la relació de llocs de treball de personal funcionari es
sotmeti a exposició publica per un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació al
BOIB als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions.

9. En cas de no haver-hi reclamacions, els acords adoptats sobre l’aprovació del pressupost, annexos de
personal i bases d’execució, queden elevats a definitius.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.”

A l'inici de la primera intervenció del Sr. Aguilar, el Sr. Batle s'incorpora a la sala de plens.

Finalitzada la primera intervenció del Sr. Rodríguez el Sr. Batle s'absenta de la sala de plens. Presideix la
sessió el Sr. Jerez.

A la darrera intervenció del Sr. Aguilar, el Sr. Batle s'incorpora a la sala de plens.

Abans de procedir a les votacions, durant la intervenció del Sr. Aguilar, la Sra. Barceló s'absenta de la sala de
plens.

Una vegada finalitzades totes les intervencions, es passa a votar el dictamen i n’esdevé el següent resultat:
onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i nou (9) vots en contra dels grups municipals
PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca.

Atès el  resultat  de la  votació,  es  declara  aprovat  el  Dictamen de la  Comissió  Informativa  d'Economia  i
Hisenda per aprovar definitivament el Pressupost de 2014.

B.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2014

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Economia  i  Hisenda  per  aprovar  la
modificació de crèdit núm. 4/2014, de data 27 de març de 2014, i que transcrit textualment diu:

“Reunida  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  en  sessió  celebrada  el  dia  27  de  març  de  2014,  informa
favorablement la següent proposta de modificació de crèdit  núm. 4/2014 del pressupost  de l’Ajuntament
d’Inca:

Exp. Modificació de crèdit núm. 4/2014.
Pressupost. Exercici de 2014.

PROPOSTA D’ACORD

Proposta pel  Sr.  Rafel  Torres Gómez,  batle  d'aquesta corporació  municipal,  la  incoació  de l’expedient  de
modificació de crèdit núm. 4/2014 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari en el Pressupost General de
l'exercici de 2014.

Vist l’informe de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2014 en el vigent pressupost per
crèdit extraordinari.

• Crèdit extraordinari

Altes en el pressupost de despeses
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PARTIDA DESCRIPCIÓ
CRÈD.
INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈD.
DEFINITIU

155,60000 Vies públiques. Adquisició de terrenys
 
-     477.225,75 477.225,75

933,62100
Gestió del patrimoni.  Adquisició de terrenys i béns
naturals

 
-     794.439,70 794.439,70

TOTAL 1.271.665,45

Finançament del crèdit extraordinari:

Altes en el pressupost d’Ingressos

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT
INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT
DEFINITIU

87000 Romanent  de  tresoreria  per  despeses
generals

4.178.511,26 1.271.665,45 5.450.176,71

TOTAL 1.271.665,45

Segon. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el Tauló d’anuncis d’aquesta corporació, amb anunci previ
publicat en el BOCAIB, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar
l’expedient i  presentar reclamacions davant el Ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra
s’entendrà aprovat definitivament.”

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.

Durant la primera intervenció del Sr. Ramis s'incorpora a la sala de plens la Sra. Barceló.

Una vegada finalitzades les intervencions, es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: onze
(11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots d'abstenció dels grups municipals del
PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i MÉS per Inca.

Atès el  resultat  de la  votació,  es  declara  aprovat  el  Dictamen de la  Comissió  Informativa  d'Economia  i
Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 4/2014.

C. PROPOSTA RELATIVA A LES DEFICIÈNCIES DEL MERCAT COBERT

En primer lloc cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).

Els reunits consideren la Proposta relativa a les deficiències del Mercat Cobert, de data 27 de març de 2014,
i que transcrita textualment diu:

“INFORME JURÍDIC que emet el secretari accidental envers a l’expedient de deficiències del Mercat Cobert.

Antecedents de fet

En  data 24 de juny  de 2005 el  Ple  de l’Ajuntament  d’Inca va aprovar  adjudicar  l’execució  del  projecte
consistent  en  edificació  del  mercat  municipal  i  urbanització  de  la  plaça  del  mercat  i  carrers  comercials
adjacents, a l’entitat Dragados SA, projecte que va sofrir diversos modificacions

A la vista de les diferències que varen sorgir entre les parts durant l’execució del contracte, en data 30 de
gener de 2009 es va acordar pel ple municipal,  i  subscriure, document de resolució contractual de mutu
acord  de  l’expressat  contracte  d’obres.  En  aquest  document  es  va  pactar,  entre  altres  qüestions,  que
l’empresa Dragados SA havia d’executar determinades obres. Una vegada executades aquestes obres en
data 15 de maig de 2009 es va procedir a la seva recepció.

Pel que ara interessa d’aquest document cal remarcar que en els expositius II i III s’expressa el següent: 

29



“II.- Una vegada iniciades les obres, per raons tècniques tal i com es de veure en els informes que obren a
l’expedient, va sorgir la necessitat de modificar el projecte, per la qual cosa una vegada redactat aquest
projecte modificat i complerts els tràmits legals el Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de dia 24 de febrer de
2006 va acordar aprovar la modificació del contracte, resultant un import definitiu de 7.101.843,54 Euros, Iva
inclòs, desprès que l’empresa reajustés la fiança definitiva, en data 21 de març de 2006 es va formalitzar el
contracte de modificació. Posteriorment en data 28 de juliol de 2006 el ple de l’Ajuntament va aprovar un nou
projecte modificat relatiu a la reorganització d’elements comuns i de les places d’aparcament, però sense
alterar  el  preu del  contracte ni  el  termini  d’execució.  Amb data 15 de desembre de 2008,  Dragados va
comunicar a l’Ajuntament d’Inca la resolució del contracte, en base en el arguments i raons que al mateix
s’exposaven.

III.- Ambdues parts consideren que durant l’execució de les obres han sorgit distintes discrepàncies entre la
direcció  facultativa  municipal  i  l’empresa contractista quant  a la  interpretació  del  projecte i  de les seves
partides econòmiques i sobre la necessitat o no de la tramitació d’un projecte modificat,  originant-se un
important retràs a l’execució de les obres. Davant aquesta situació les parts consideren que és inviable la
continuació del contracte i  que la millor solució, a la vista dels interessos en joc de cada una d’elles, és
procedir a la resolució de mutu acord del contracte, renunciant recíprocament a les seves reivindicacions
econòmiques inicials i a instar la resolució del contracte per causa imputable a l’altra part contractant”

I  a  la  condició  tercera  es  pacta:  ‘TERCERA.-  Amb  els  anteriors  acords,  i  una  vegada  complertes  les
obligacions que assumeixen amb aquest document, les parts declaren no tenir res a reclamar-se per cap
concepte, per la qual cosa en aquest acte renuncien a qualsevol acció legal contra l’altra part contractant i en
conseqüència desisteixen de qualsevol pretensió administrativa que haguessin postulat.’

A la vista que desprès de la resolució del contracte el projecte havia quedat inacabat, en data 27 de març de
2009 el Ple de l’Ajuntament va acordar adjudicar la finalització del projecte a la unió temporal d’empreses
formada per Melchor Mascaro SA y Obras y Pavimentaciones Man SA. En data 29 de març de 2010 es va
formalitzar l’acta de recepció d’aquestes obres.

En data 8 de novembre de 2013 la direcció facultativa de les obres, formada pels arquitectes Srs. Carles
Muro i Óscar Romero i l’arquitecte tècnic Sr. Bartomeu Ramon, s’emet informe tècnic sobre les deficiències
detectades en l’edifici del Mercat Cobert, la major part de les quals consideren imputables a una deficient
execució de l’empresa Dragados SA. Posteriorment en data 12 de desembre de 2013 els mateixos tècnics
emeten informe de valoració de les reparacions de les deficiències imputables a la contractista, les quals
ascendeixen a la quantitat de 35.294,70.- euros Iva inclòs. S’estableix que el termini de reparació de les
deficiències és de dos mesos.

En data 28 de febrer de 2014 el Ple de l’Ajuntament va acordar incoar expedient per la reparació de les
deficiències per vicis ocults, de conformitat amb el que disposa l’art. 148 de l’RD legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el TR de la Llei de contractes de les administracions públiques, text legal aplicable en
aquest contracte de conformitat amb la disposició transitòria segona del TR de la Llei de contractes del sector
públic, actualment vigent.

Notificat aquest acord, en data 21 de març de 2014, registre d’entrada núm. 2822, l’entitat Dragados SA
presenta escrit en el qual, suscintament, al·lega que de conformitat amb el contingut de la condició tercera
del contracte de resolució, abans transcrita, i una vegada rebudes les obres que hi havia pendents, l’entitat
contractista ja  no pot  ser  responsable dels  vicis  ocults i  que a més no es tracta de vicis  ocults  ni  són
imputables a Dragados. No obstant aquestes darreres afirmacions, Dragados SA no aporta cap informe ni
prova que acrediti que els vicis no són ocults ni que no li són atribuïbles.

Fonaments de dret

A la vista que l’empresa contractista no aporta cap prova ni informe no s’ha destruït la presumpció de certesa
dels  informes  tècnics  emesos  pels  funcionaris  municipals.  En  conseqüència  hem  de  concloure  que
efectivament hi ha els vicis ocults que es descriuen a l’informe, que la seva reparació té el cost que es diu i
que efectivament són imputables a Dragados SA.

Per tant la qüestió se centra en determinar si la condició tercera del contracte exclou de responsabilitat a la
contractista davant una futura reclamació per vicis ocults com la que ara es produeix.
És clar que l’empresa Dragados extreu de context aquesta condició. Hem de recordar que aquest document
posava fi a un cúmul de discussions i reclamacions entre les parts, per això hem transcrit l’inici d’aquest
informe els  expositius  II  i  III  del  document  de resolució,  perquè no es  pot  entendre  la  condició  tercera
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independentment d’aquest  expositius.  Per tant  quant a la condició tercera es diu que ja no hi  ha res a
reclamar per cap concepte i que les parts renuncien a qualsevol acció legal, s’està referint a les qüestions
que precisament havien originat els conflictes que amb aquell document es tancaven, mai es podia referir a
qüestions futures que desconeixien les parts. 

Per  tant,  podem afirmar  que  la  interpretació  que  fa  Dragados  SA d’aquesta  condició  és  absolutament
contrària a les normes sobre interpretació dels contractes de l’art. 1281 del Codi Civil.

Però es que a més hi ha una qüestió més important, l’art. 6.2 del Codi Civil que regula la renuncia anticipada
de drets diu que ‘la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos
sólo serán válidos cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros’.

Respecte d’aquesta norma la jurisprudència ha establert els següents principis:

a. La  renúncia  ha  de  ser  precisa,  clara  i  terminant,  sense  que  sigui  lícit  deduir-la  d’expressions
equivoques o de actes de dubtosa significació (STS 11-7-1989, RJA 1989, 5597, entre moltes altres).

b. Existeix la possibilitat de renúncies tàcites, però s’ha de deduir de actes concloents que demostrin de
forma indubtable la voluntat de renunciar i amb les limitacions que estableix la jurisprudència en ordre
a considerar un acte com a concloents (a títol  d’exemple,  STS 18-10-1984, RJA 1984,4896, STS
5-5-1989, RJA 1989, 3588).

c. La renúncia de drets sols és eficaç quan afecta drets que ja han entrat en la titularitat del renunciant,
però no respecte d’aquells que no han entrat en la seva esfera de drets (STS 24-11-1958).

d. La renúncia de drets s’ha d’interpretar restrictivament i, a més, per voluntat dels contractants no es
poden excloure normes d’aplicació imperativa (STS 7-6-1983, RJ 1983, 3452).

Si aplicam aquests criteris jurisprudencials al cas que ens ocupa, resulta que quan es va signar el contracte
de resolució no s’havien manifestat els vicis ocults, per la qual cosa no es podia renunciar a allò que no es
tenia. A més la renúncia hauria d’haver estat clara, expressa i suficient que donava a l’abast als vicis ocults
que poguessin sorgir en el futur, cosa que no es va fer.

Però és que a més l’Ajuntament no pot pactar en contra de l’interès públic i de la seva obligació de defensar
els seus béns i drets (art. 68 de la Llei de Bases de Règim Local), de forma que, qualsevol pacte que enervi
l’aplicació de l’art. 148 sobre les accions legals de l’administració en reclamació dels vicis ocults, és nul de
ple dret de conformitat amb el que disposa l’art. 4 del TR de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques que diu “La administración podrá concertar los contratos,  pactos y condiciones que tenga por
conveniente siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de
buena administración...”

En conseqüència en l’impossible supòsit que fos certa la interpretació que d’aquesta condició en fa Dragados
SA seria nul·la de ple dret per quant no es pot renunciar en contra de l’interès públic i en contra d’una norma
d’observança imperativa (art. 68 de la Llei de bases de règim local en relació amb l’art. 4 i 148 del TR de la
Llei de contractes de les administracions públiques).

Exposat quant antecedeix, el funcionari que subscriu emet informe jurídic favorable a la següent PROPOSTA
DE RESOLUCIÓ:

1. Desestimar íntegrament les al·legacions formulades per Dragados SA.

2. Declarar que a conseqüència de les obres d’execució del projecte d’obres consistent en edificació del
mercat municipal i urbanització de la plaça del mercat i carrers comercials adjacents adjudicades a
l’empresa Dragados SA, i una vegada rebudes, han sorgit les deficiències descrites en els informes
tècnics de la direcció facultativa, que tenen la consideració de vicis ocults imputables a l’empresa
Dragados SA.

3. Requerir l’empresa Dragados SA perquè, dins el termini màxim de dos mesos, procedeixi a l’esmena
de les deficiències expressades segons informe de la direcció facultativa, el qual s’adjunta a aquesta
proposta i del qual s’haurà de donar novament trasllat a la contractista.

4. Advertir l’empresa contractista que en el cas d’incompliment de l’anterior requeriment es procedirà a la
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seva execució subsidiària.  

5. Comunicar els anteriors acords a l’empresa contractista.”

Una vegada finalitzades les intervencions, es passa a votar la Proposta i n’esdevé el següent resultat: quinze
(15) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular, Independents d'Inca i MÉS per Inca, i sis (6) vots
d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta relativa a les deficiències del Mercat Cobert.

12. PRECS I PREGUNTES

A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE

El Sr. Ramis formula les següents preguntes:

1. En relació amb les deficiències que hi ha a la xarxa d'aigua potable denunciades voldrien saber
quines passes s'han començat a dur a terme per solucionar la situació actual.

El Sr. Jerez explica que estan fent feina per reparar el pla de fuites per saber realment l'estat
actual i de quina manera podran fer inversions. Contemplen que en el segon semestre de l'any
puguin tenir tot aquest projecte que li han demanat a l'enginyer de l'estat i de quina manera ho
pot afrontar l'Ajuntament amb recursos propis, ja que parlaven de les necessitats i que vengués
una empresa a posar-hi solució, amb els recursos propis de quina manera poden actuar envers
això. Afirma que tan bon punt ho tenguin li diran quines són les actuacions que duran a terme i
de quina manera ho faran.

2. Demana conèixer d'una forma clara quina és la quantitat real, el superàvit, de la qual podran
disposar.

El Sr. Aguilar contesta que de moment de cinc milions i escaig. Comenta que, si d'aquí a final
d'any  veuen  que  l'execució  va  d'una  altra  manera,  en  podran  incrementar,  que  és  el  que
intentaran, o amortitzar un poc més de deute, i quedaria un poc més per poder gastar. Això sí, el
criteri de la Sra. Interventora és el correcte, malgrat que ell en té dubtes. Ella té criteri tècnic,
però el Sr. Aguilar dubta perquè fins ara s'havia parlat del sostre de despeses i ara, quan l'han
eliminat, parlen d'estabilitat pressupostària, que suposa que els ingressos corrents serveixin per
a les despeses corrents. Si agafa doblers de superàvit per destinar-los a inversions, considera
que no ho ha de posar a despeses corrents perquè hi haurà inestabilitat. Llavors creu que aquí
hi  ha  alguna  cosa  que  falla,  que  s'ha  de  pol·lir  i  que  s'ha  de  desenvolupar.  Ara  es  parla
d'estabilitat pressupostària, gastar el que es té a caixa; no està gastant més del que té dins
caixa, el superàvit. Exposa que al llarg de l'any això s'aclarirà.

El Sr. Ramis diu que fa uns mesos ells els deien que s'havia de gastar, que no s'havia de fer
d'entitat bancària i  que el Sr. Aguilar es queixava i deia que no tenien coherència, i  ara ho
defensa.

El Sr. Aguilar explica que es referia que no el podien gastar, manifesta que no li hauria agradat
més cap  cosa  que haver-lo  pogut  gastar,  però no podia.  Ara  ja  els  deixen gastar,  els  han
alliberat allò del sostre de despeses per inversions sostenibles i d'uns quants departaments, no
de tots.  Però,  ara  vénen amb allò  altre  que hi  ha un article  que diu  que parla  d'estabilitat
pressupostària,  i  entén  que  estabilitat  pressupostària  no  ha  d'afectar  perquè  quina  més
estabilitat hi ha que gastar el que té a caixa. Suposa que durant l'any es desenvoluparà.

3. Demana  si  les  inversions  que  han  anunciat  compliran  amb  aquests  objectius  d'estabilitat
pressupostària.

El Sr. Aguilar contesta que sí, que treballaran per complir-los, i creu que al llarg de l'any amb
més motiu s'aclariran tots aquests conceptes.

4. Demana més tècnicament, en cas d'un incompliment, quines serien les conseqüències per a
l'Ajuntament d'Inca.

El Sr. Aguilar contesta que el pla d'ajust que suposa tornar a l'equilibri pressupostari, és a dir,
augment  d'imposts,  retirada  de  serveis  i  allò  típic  d'un  pla  d'ajust,  tornar  a  equilibrar  el
pressupost amb unes altres mesures. Considera que per tot plegat han d'anar amb molta cura.
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El Sr. Ramis comenta que s'hi estan jugant molt.

5. En relació amb el Teatre Principal voldrien saber si ja disposa de la corresponent llicència de
rehabilitació d'acord amb les darreres modificacions realitzades i a quina data disposa d'aquesta
llicència.

El Sr. Jerez contesta que quant a la llicència sí, que estava condicionada a una sèrie d’esmenes
que s'havien de dur a terme i  que s'estan fent.  Desconeix la data,  però les preguntes més
tècniques envers el Teatre les hi contestarà dilluns amb el Sr. Carlos Mena.

6. Demana a què es deu que els tècnics redactors del projecte hagin presentat durant aquests
primers mesos de l'any 2014 diferent documentació amb esmena de deficiències; si es disposa
de llicència, per què esmenen deficiències.

El Sr. Jerez contesta que és una llicència atorgada, condicionada a una sèrie d’esmenes, i és el
que van entregant.

El Sr. Ramis pregunta a què es deu i com s'explica que el dia 21 de març de 2014 s'hagi admès
un informe que indica observacions prèvies a l'atorgament  de la  llicència  d'obres;  és a  dir,
l'informe diu que es contemplen unes esmenes de deficiències prèvies a la llicència municipal
d'obres.

El Sr. Jerez contesta que el dilluns el tècnic jurista li ho contestarà.

El Sr. Ramis mostra un informe que diu: “Observacions prèvies a l'atorgament de la llicència.” En
aquest  estan  marcades  en  verd  totes  les  deficiències,  que  són  moltes;  no  diu  que  siguin
importants, però indica que n’hi ha moltes, i es refereixen a una situació prèvia a la llicència
d'obres. Si li diu que ja hi ha llicència d'obres, no entén aquesta documentació.

El Sr. Jerez comenta que no li vol explicar res que l'embulli més, per la qual cosa l'emplaça que
el Sr. Mena el dilluns li ho contesti.

7. Si no hi ha llicència, demana si es pot iniciar un expedient de contractació.

El Sr. Jerez contesta que li diuen que sí, amb la llicència que s'ha donat.

8. Demana quins efectes pot produir en relació amb el compliment de la contracta realitzar les
modificacions,  si  aquí  s'han  presentat  uns  projectes  modificats  amb  posterioritat  a  la
contractació. És a dir, les empreses han tengut uns projectes que no són els que s'aprovaran
definitivament.

El  Sr.  Jerez  contesta  que  són  deficiències  petites;  exposa  que,  si  es  refereix  als  efectes
econòmics, li diu que cap.

El Sr. Ramis respon que econòmics i de reclamacions; és a dir, si l'empresa podria dir davant un
incompliment que això és perquè l'Ajuntament li ha canviat els plànols perquè els que ell va
informar o va fer la valoració són diferents.

El  Sr.  Jerez  contesta  que  aquestes  preguntes  no  les  ha  pogut  consultar  i  que  dilluns  li
contestaran més tècnicament; això no obstant, li diuen que no hi ha perill que hi pugui haver cap
efecte. Conclou que el dilluns li diran al Sr. Mena que prepari un informe envers això.

9. Han vist en els mitjans de comunicació la notícia sobre la instal·lació d'una fàbrica d'explosius
nagolita  al  terme d'Inca.  Voldrien  que l'equip  de  govern fes una valoració  quant  a  aquesta
activitat que podrien qualificar de nociva per a la ciutat.

El Sr. Batle contesta que ja es va preocupar per aquest tema, que dita activitat fa anys que hi
està. Explica que es tracta d'un tema de mines, competència de l'Estat, i que compta amb els
permisos preceptius corresponents. Va sortir la notícia, però no és una cosa nova.

El Sr. Ramis demana un informe clarificador quant que es compleix la normativa de la distància,
no sap si eren 400 o 650 metres.

El Sr. Batle contesta que li varen dir que complia, però que demanaran l'informe.

10. Voldrien demanar si l'empresa contractada per l'Ajuntament per fer revisions cadastrals i fiscals
disposa  de  les  corresponents  autoritzacions  per  accedir  a  la  informació  cadastral  protegida
d'acord amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades.
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El Sr. Aguilar contesta que quan es presenten al concurs ho han de dur tot en regla, però que ho
miraran amb els tècnics.

El Sr. Ramis comenta que han vist un requeriment per part de l'Agència Tributària que diu que
s'hauria de comunicar quines són les persones i les empreses que estan fent aquesta feina, i
entenen que podria haver un incompliment. Voldria saber quines podrien ser les conseqüències
en el cas hipotètic que hi hagués hagut un incompliment.

El Sr. Aguilar contesta que ho estudiaran amb el tècnics i li ho contestaran.

La Sra. Fernández formula les següents preguntes:

1. Voldrien  saber  com  valora  l'equip  de  govern  el  fet  que  durant  aquesta  legislatura  hagin
augmentat un 40 % els impagaments de deutors de l'Ajuntament i si pensen dur a terme alguna
actuació per millorar la situació.

El Sr. Aguilar contesta que és un reflex de la crisi. L'Ajuntament fa el que ha fet sempre. El
procediment és l'administratiu comú, ni més ni menys. És a dir, si no es paga en voluntària es du
per la via executiva, però el que no faran és embargar un pis a un senyor perquè no hagi pagat
un rebut; ara bé, la via executiva està oberta en tots els processos.

2. Dia 21 de març segons la seva informació hi va haver una reunió sobre repartiment del fons de
seguretat pública. Voldria saber si afecta aquest repartiment el funcionament del servei de la
Policia Local d'Inca.

La Sra. Horrach contesta que sí, que hi ha uns informes tècnics que ho dictaminen i que en el
seu moment els els facilitaran.

3. En el cas que hagi actuacions de la Policia d’Inca a altres municipis, demana si no es veurà
disminuïda la qualitat del servei.

La Sra. Horrach contesta que no, que els policies que actuen a altres municipis a continuació no
tenen el servei de policia a Inca, sempre hi ha un interval d'unes hores per descansar.

La Sra. Fernández comenta que en aquest sentit li podrien traslladar les nombroses queixes que
els  arriben  a causa  de  la  manca de  presència  policial  al  municipi  per  part  dels  ciutadans.
Assenyala que la gent es queixa que no hi ha presència policial.

La Sra. Horrach respon que s'ha augmentat la plantilla de la Policia Local i que és més efectiva
al carrer.

El Sr. Batle demana que li facin arribar les queixes.

4. L’informen que a la barriada Fernández Cela hi ha uns arbres que es varen morir i estan secs, i
que ja han avisat un parell de vegades i no els lleven. Voldrien reiterar aquesta petició.

El  Sr.  Jerez  contesta  que  en  tenen  coneixement,  que  estan  realitzant  ara  una  substitució
d'arbres en altres zones i que li comentaven avui que no els han llevat i que, quan tenguin els
nous per sembrar-los, els llevaran i sembraran els nous en les primeres setmanes. Informa que
ho ha demanat i  que li  diuen que no tenen perill  de caiguda, però recull  el prec, que faran
transmetre a la brigada de jardineria.

5. Demana quina aportació farà l'Ajuntament a la propera fira de caça que se celebrarà al Quarter
General Luque i si hi ha un pressupost assignat o una quantitat.

La Sra. Tarragó contesta que cediran les instal·lacions com fa dos anys i ajudaran a fer tota la
difusió que sigui possible, perquè entenen que és un benefici el fet que es dugui gent d'altres
municipis cap a Inca. Afirma que encara no hi ha cap pressupost.

6. L'any passat es va celebrar el Torneig Ciutat d'Inca de Natació, un esdeveniment que ja fa un
parell d'anys que es du a terme i que compta amb una gran participació. El lloc a on es va dur a
terme va ser a les piscines cobertes de Crist  Rei.  Tenen la informació que aquest estiu les
piscines estaran tancades. Aleshores demana quina previsió hi ha que es pugui celebrar aquest
esdeveniment esportiu.

La Sra. Coll contesta que han de parlar amb els clubs i tancar temes, i que tendrà lloc en el
Poliesportiu Mateu Cañellas o miraran com ho poden fer.

La Sra. Fernández demana si el Poliesportiu Mateu Cañellas reuneix totes les condicions.
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La Sra. Coll contesta que no totes, però que han de parlar amb ells per veure com ho poden fer.

7. Al carrer dels Paraires els indiquen que els fanals s'han canviat en dues ocasions en dues
setmanes. Demana si n’han tengut coneixement i a què es deu aquesta situació.

El  Sr.  Jerez contesta que per suposat en tenen coneixement,  ja  que els  canvia  la brigada.
Informa que s'ha duit a terme perquè estan contemplant els lúmens i que s’està realitzant una
gran tasca quant al canvi d'il·luminació.

La Sra. Fernández comenta que al principi s'havia posat un model que pareix que no va agradar
o era massa gros i que se’n varen posar uns de més petits.

El Sr. Jerez contesta que té constància que s'han provat deu models.

La Sra. Fernández demana que, ja que se suposa que aquesta inversió s'ha de fer a la resta del
municipi,  es decideixin, així haurà més previsió i  no hauran de canviar el mateix més d'una
vegada.

El  Sr.  Jerez  comenta  que  no  entén  la  Sra.  Fernández,  explica  que els  canvis  que  s'estan
realitzant són perquè s'estan fent proves, s'estan posant a diferents carrers diferents llums per
tal de veure la lluminositat que donen. No són definitius ni s'estan posant per deixar-los, sinó
que simplement s'han agafat una sèrie de carrers i s'estan fent les proves.

La Sra. Fernández insisteix que és una feina que es fa una vegada i una altra, i que se suposa
que deu tenir un cost.

El Sr. Jerez diu que se suposa que hauran de fer les proves per saber quines van bé.

El Sr. Batle explica que ho fan per no equivocar-se, com quan es compra un vestit i se l’emprova
trenta-tres vegades.

El Sr. Moreno formula les següents preguntes:

1. Volen saber quina és la seva opinió sobre el tracte als usuaris de la piscina coberta durant
aquests deu dies que han estat tancades les instal·lacions.

La Sra. Coll contesta que els han tractat molt bé, com ja sap el Sr. Moreno. Explica que han
vengut a parlar amb ells, però que el problema és que a la piscina no tenien llum i no han pogut
contactar amb ells. Però, des del moment en què han tengut llum han contactat amb tots els
usuaris. Comenta que fins ara que ha parlat amb ells no fa gaire no hi ha hagut cap problema, el
tracte ha estat boníssim. Informa que han contactat amb els usuaris a través del Facebook i que
no ha hagut cap problema.

2. Volen saber si poden garantir el funcionament normal de les piscines de Crist Rei fins al final de
la seva concessió.

La Sra. Coll contesta que el concessionari els ha dit que sí, i ells es fien del que els han dit en
principi. Han dit que fins a dia 30 de juny els mantendrà, i ells esperaran fins a aquesta data.

3. Volen saber quines compensacions tenen previstes als usuaris de la instal·lació.

La Sra. Coll contesta que les ha de fer el concessionari, no l'Ajuntament, i de fet sap que tenen
actuacions previstes. No sap exactament quines compensacions, el concessionari els va parlar
tant  que  podien  ser  econòmiques  com  de  cursets.  De  fet,  sap  que  hi  ha  compensacions
consistents  a  allargar  més  dies  del  curset  més;  si  no  hi  ha  ningú  d'acord,  en  parlarien
directament amb ells. Exposa que l'Ajuntament no ha tractat cap compensació perquè qui les ha
de fer és el concessionari, que és qui han cobrat les quotes. L'Ajuntament ha fet un poc de
mediador i els ha demanat que ho fessin de manera que tothom pogués quedar content.

El Sr. Moreno demana si està d'acord amb les compensacions que han penjat avui al matí a les
11.03 h a través de la seva pàgina de Facebook de Piscines Municipals d'Inca.

La Sra. Coll contesta que no les ha vist i que quan les vegi li ho dirà, el dilluns a la Comissió
d'Urbanisme.

El Sr. Moreno diu que l'altre dia a l'IMAF no varen tenir cap tipus de resposta.

La Sra. Coll contesta que no en sabien res i que no els podien informar sobre una cosa que no
sabien.

El Sr. Moreno diu que fa deu dies que no saben res, que això està clar.

35



4. Volen saber si a la reunió del Sr. Torres amb el personal de la instal·lació es va parlar de la
subrogació de l'actual personal de la piscina.

El Sr. Torres contesta que sí, que se’n va parlar.

5. Volen saber si actualment continuaran consentint que es cobrin uns preus per unes activitats a
la piscina que no estan aprovades per aquest Ple.

El Sr. Batle contesta que el que intentaran és acabar la concessió el dia 30 de juny a fi de
garantir el servei als usuaris i que després a partir de dia 1 o 15 de setembre començar el servei
municipal  de gestió amb uns subcontractes de determinats serveis.  Explica que en aquests
moments el que intenten és arribar a final de la concessió de la manera menys costosa per als
usuaris i mantenir el servei.

6. Sobre  les  informacions  que  varen  sortir  a  premsa  sobre  la  reclamació  d'una  empresa
instal·ladora de la gespa artificial del Poliesportiu Mateu Cañellas al CE Constància, volen saber
si aquest ajuntament té signat convenis amb la Federació Balear de Futbol per l'obra d'aquesta
instal·lació o per altres temes.

El Sr. Batle contesta que tenen diversos convenis amb la Federació en el Poliesportiu Mateu
Cañellas i un altre si no recorda malament a les instal·lacions del Constància; no sap si també
en el camp del Sallista tenen un altre conveni. No sap si és el mateix conveni amb ampliacions.

El Sr. Moreno demanaria còpies de tots aquests convenis.

El Sr. Batle diu que no hi ha cap problema, que els convenis s'han aprovat en els plens i han
passat per diferents òrgans de l’Ajuntament. Conclou que li’n faran arribar còpies.

B. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS D'INCA 

El Sr. García formula les següents preguntes:

1. Varen veure al Facebook una expressió de l'Ajuntament d'Inca que deia: “L'Ajuntament d'Inca es
reserva  el  dret  d'eliminar  qualsevol  fotografia,  vídeo  o  comentari  que  es  consideri  abusiu,
assetjador,  vulgar,  difamatori,  obscè  o  enganyós,  o  que  violi  qualsevol  dret  de  propietat
intel·lectual  o  qualsevol  altre  reglament.  També  aquells  que  siguin  ofensius  gràficament  o
tenguin  un to  irrespectuós.  La publicació  d'aquests  continguts podrà ser  motiu de bloquejar
l'usuari.” Ja fa estona davant un text similar a un mitjà d'aquests socials varen fer un prec en el
Ple dient que almanco s’informàs els grups de l'oposició a la comissió que considerin adient de
quines són les coses que es bloquegen o s'eliminen, perquè entén que l'oposició ha de saber
quins són els comentaris i què és el que s'elimina, i quina és la intenció quan s'eliminen. Per tant
preguen que se'ls informi de tots els continguts que estimen que s'eliminin. És una reiteració
perquè ja la varen fer en el seu dia i es veu que ja fa un any o dos que no han eliminat res, ja
que no els han informat de res, però d'ara endavant els agradaria que ho fessin.

El  Sr.  Batle  contesta  que  intentaran  informar-li’n,  però  que  com ha  dit  pràcticament  ja  no
s'elimina res.

El Sr. García comenta que això és com el Reglament dels regals, que ja no els regalen res des
que hi ha el Reglament.

2. Han detectat una pujada als fulls mensuals del sou dels regidors. Demana que l’informin si és
una equivocació o el motiu de per què s'ha efectuat aquesta pujada de sous als regidors.

El Sr. Aguilar explica que pot ser la recuperació de la paga extra a partir del mes de setembre,
perquè, de pujada, no n’han fet cap.

El Sr. García demana a què es refereix amb la paga extra, perquè no ho acaba d'entendre, ja
que els regidors no en tenien.

El Sr. Aguilar explica que se’ls va retenir el sou.

El Sr. García demana si als funcionaris també se'ls ha apujat la paga extra.

El Sr. Batle contesta que és clar que sí, que es va recuperar.

El Sr. García demana si l'han recuperat.

El Sr. Batle explica que no, que quan es va llevar la paga extra de Nadal de 2012, varen acordar
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al Ple –no sap si era a proposta del grup municipal de MÉS per Inca o del grup municipal del
PSIB-PSOE– que s'igualàs aquesta baixada, i ho varen fer en un 7 % anual durant un any, que
era la quantitat més o manco igual que venia a equiparar la paga. A partir que es va prorratejar
durant un any; quan això ha passat no és que ells hagin recuperat això, sinó que en lloc de
descomptar-s'ho d'un pic s'ho varen descomptar durant tot un any.

El Sr. García diu que ho comprovaran. 

3. Han  llegit  en  premsa  que  ara  Protecció  Civil  ataca  el  becut  vermell.  Voldrien  saber  quina
participació  té  en  aquests  atacs  l'Ajuntament,  qui  el  dirigeix  tècnicament  i  qui  pren  les
determinacions d'actuar.

El Sr. Jerez contesta que l'actuació de Protecció Civil la du des del primer dia que col·labora en
el tema del becut vermell, pel tema de l'autobomba impulsora que té per impulsar les palmeres.
Tota la parafernàlia abans d'esquitar la dirigeix el Sr. Llorenç Roig, que és el cap de jardineria.
Demanen a Protecció  Civil  una sèrie  de dies quan toca esquitar  i  col·laboren  en aquestes
esquitades amb la màquina autobomba.

4. El Sr. García demana si els fassers de devora l'Institut s'eliminaran, ja que s'han podat del tot.
No és tècnic, però creu que, si els deixen allà, encara que estiguin podats no eviten el perjudici.

El Sr. Jerez contesta que li diuen que no estan morts del tot.

5. Han demanat que se'ls informi de les funcions que ha duit  aquest darrer any la Central de
Compres.

El Sr. Jerez contesta que l’informaran per escrit.

6. Varen demanar que se'ls informàs per escrit de les competències del càrrec de confiança de
Serveis, i ara demana que se'ls informi per escrit de les competències o funcions del càrrec de
confiança d'Esports i Joventut.

7. Li agradaria saber qui gestiona el Facebook del Teatre Principal.

El Sr. Devis contesta que el Sr. Tomeu Garcies i ell mateix.

8. En relació amb la piscina, voldrien que els informassin de com anirà,  que els donin alguna
alegria de dir que demà segur que funcionarà, o no.

La Sra. Coll contesta que l'alegria no és alegria, sinó que ahir es va connectar i avui estan en
marxa, és el que li  pot dir.  Abans no els varen dir  res perquè han estat sense saber quan
podrien connectar amb la companyia amb la qual estan ara a nom de l'Ajuntament.

9. Varen interpretar que l'Ajuntament disposa de vuit  passis per accedir al pàrquing del Mercat
Cobert.  Desconeixen si és així,  i  si  ho és, per què tenen vuit  passis i  qui disposa d'ells per
accedir-hi.

Els Sr. Jerez contesta que ho miraran i li ho contestaran per escrit.

10. Creu que a l'Ajuntament aquests dies ha entrat informació en relació amb Son Bordils; pareix
ser que l'objecte de la Fundació, que era construir allà una residència per a gent major, no es
durà  a  terme.  És  a  dir,  Inca  no  disposarà  d'una  residència  per  a  gent  major.  Demana  si
l'Ajuntament té alguna postura sobre aquesta qüestió.

El Sr. Batle contesta que la postura es pot veure positiva o negativa. La Fundació Alzina que
gestionava el  patrimoni  d'unes persones tenia  com a objectiu  principal  fer  un geriàtric,  una
residència, per a persones majors a la ciutat d'Inca. Aquest objectiu principal de la Fundació va
quedar complit amb l'aportació que va fer de la Fundació.

El Sr. García interromp el Sr. Batle fent broma.

El Sr. Batle li diu que veu que no li interessa i que li ho contestarà per escrit. 

El Sr. Garcia dóna la culpa al Paracetamol i li diu que ho tendrà en compte quan el Sr. Batle
parla per telèfon mentre ell fa preguntes; per tant, no demana ser més que els altres, sinó igual.

11. Han llegit a diferents mitjans que controla l'Ajuntament que es fa una utilització no correcta de
l'escut d'Inca. Per exemple, un determinat vi que no dubten que el Sr. Batle ha begut més d'una
vegada du l'escut d'Inca a les botelles. Demana si aquesta utilització és o no correcta, o si
només és incorrecta quan l’empren pàgines que a l'equip de govern no li va bé. Demana quan i
en quines situacions l'escut es pot utilitzar, i en quines actuaran i en quines no.
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El Sr. Batle contesta que li’n faran un informe.

12. No ho havien anunciat, però voldrien manifestar públicament el seu agraïment a una regidora de
l'Ajuntament que els va assessorar d'una forma molt correcta quan els va visitar el Sr. Bauzá
d’on s'havien de col·locar a les fotos, ja que no són especialistes a fer-ho, i aquest dia va tenir
un detall.

C. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA

El Sr. Rodríguez formula les següents preguntes:

1. Des del grup municipal  MÉS per Inca fa quinze dies que vénen demanant un llistat  de les
factures de gasoil que s'han pagat des de l'Ajuntament d'Inca des que està en vigor la Llei del
“cèntim sanitari”, llei que ha resultat que no era legal i que ara qui sigui té l'obligació d'haver de
retornar  als  usuaris  aquests  quatre  cèntims  per  litre  que  es  cobraven  il·legalment  fins  ara.
Aleshores tornen a demanar a qui correspongui si els podrà passar aquesta quantitat que es pot
reclamar i demana a l'Ajuntament si preveu reclamar-ho.

El Sr. Aguilar contesta que hi estan fent feina i que estan traient totes les factures. Quan ho
tenguin, els en passaran un llistat.

2. El mes passat al Ple varen demanar sobre la possibilitat que l'Ajuntament no pogués contractar
amb empreses que estiguin disposades a fer des comptes a les persones afiliades al Partit
Popular. S'havia de fer un estudi per part del Sr. Secretari, i li digueren que durant aquest mes li
ho contestarien.

El Sr. Secretari diu que no tenia previsió de fer-ne cap, que potser estava pendent d'Intervenció.

El Sr. Rodríguez, si és un tema dubtós, demana al Sr. Secretari que se n'informi i que en el
proper Ple expliqui al grup municipal de MÉS per Inca si entra en contradicció o no.

El Sr. Secretari diu que ho posaran en marxa.

3. Quant a la piscina coberta, pensen que, tot i tenir coneixement l'Ajuntament que les tarifes que
s'estan cobrant actualment pel concessionari són il·legals, voldrien saber quines accions ha pres
l'Ajuntament per tal d'evitar que es cobrin.

El Sr. Batle contesta que en aquests moments estan preocupats i fent esforços per acabar la
concessió i no tancar el servei, poder donar el servei als usuaris d'aquí al 30 de juny.

El Sr. Rodríguez demana si no li  preocupa que el concessionari estigui cobrant unes tarifes
il·legals.

El Sr. Batle contesta que han de prioritzar si deixen el servei o no. Manifesta que en aquests
moments han tengut altres prioritats quant a la piscina, han quedat sense corrent.

El Sr. Rodríguez explica que ja fa quatre mesos que li vénen reclamant el tema de les tarifes
il·legals i que fa quatre mesos ningú preveia que el concessionari deixaria de pagar el corrent, i
que els usuaris no podrien entrar a la piscina per falta de manteniment.

El Sr. Batle afirma que hi està totalment d'acord.

4. Han sabut que s'ha contractat amb Gesa quan el subministrador habitual de l'Ajuntament és una
altra empresa. En demana el motiu.

El Sr. Jerez contesta que és per un tema d'agilitat.

El Sr. Rodríguez demana, si són tan àgils i tan bons, si tenen previst canviar de proveïdor per a
l'Ajuntament.

El Sr. Jerez contesta que, quan sigui necessari i assumeixin la responsabilitat de la gestió, si
han de canviar, canviaran.

El Sr. Rodríguez es refereix a canviar el proveïdor de l'Ajuntament, no de la piscina.

El Sr. Jerez contesta que de moment no han canviat el d'Unión Fenosa perquè encara així és
més econòmic el concurs que varen fer.

El Sr. Rodríguez demana si prioritzen l'agilitat.

El Sr. Jerez contesta que en aquest cas sí.
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El Sr. Rodríguez explica que la regidora va dir que fins que no pagassin Gesa no connectaria.
Demana si això significa que l'Ajuntament ha pagat els 8.000 euros que devia la concessionària.

El Sr. Batle diu que no.

5. En data 20 de març es va donar entrada a un escrit per part de les Amipas d'Inca  i se'ls hi
reclama una resposta. Demana si ja s'ha respost o es fa comptes contestar.

La Sra. Coll contesta que estaven esperant a que conectassin la corrent i que dilluns si no hi ha
res de nou se'ls contestarà.

6. En referència al llistat d'associacions que han estat mig any a tenir i que al final els han donat
però  en  el  qual  encara  continuen  trobant  coses  que  no  sap  com dir,  que  no  són  certes,
associacions que cobren i no cobren, associacions que no han cobrat que no hi són... continua
dient que hi ha errors. Voldrien saber quines són les condicions necessàries per poder rebre una
subvenció, i per què a unes associacions se'ls dona subvenció i a altres no.

El Sr. Batle contesta que les errades les revisaren i que les subvencions depenent de cada
entitat i de cada tipologia, en principi la idea de l'Ajuntament és sempre col·laborar i ajudar a
totes les associacions cíviques que fan feina per l'interés de la ciutat i que evidentment aquest
és  l'objectiu  de poder  ajudar  a  tothom.  Per  rebre  una  subvenció,  depèn a vegades de  les
necessitats  de  cada  entitat,  a  vegades  de  les  justificacions  de  l'activitat,  de  moltes  coses.
Sobretot, com li apunta la regidora, el primer que ha de fer una entitat per tenir accés a una
ajuda és sol·licitar-la.

7. Parlant de que hi ha una série d'associacions que cobren una subvenció per un conveni, ho
entén, es signa una conveni i amb el temps s'ha d'anar continuant. Però hi ha gent amb les
quals no hi ha conveni i entenen que és perquè aquesta gent l'ha sol·licitada.  Els interessaria
tenir una còpia dels convenis signats amb totes les associacions, sobretot de tipus social, i una
petició  d'aquestes  subvencions  de  registre  d'entrada.  O  sigui,  l'associació  voldria  rebre  de
l'Ajuntament una subvenció per tal motiu que és el que entén que l'Ajuntament diu que fa, és a
dir,  quan una associació ho demana dins les seves mesures, dins les seves possibilitats, la
tenen. Volen convenis amb les associacions i peticions d'aquestes subvencions.

El Sr. Batle contesta que li faran arribar.

8. Els Estatus d'aquestes associacions pel que han sabut és una eina primordial perquè els puguin
donar les subvencions. Els agradaria tenir una còpia ja que a un moment donat probablement
s'arribaran a asseure amb els responsables corresponents per atendre a una moció que ells
mateixos varen presentar i es va aprovar per unanimitat i parlar de totes aquests temes, per
establir uns criteris, i per veure com ho han de fer. Necessiten tenir tota la informació prèvia i
suposa que van prenent nota deguda de totes les seves peticions.

El  Sr.  Batle  contesta  que  estan  en  el  registre  d'entitats  ciutadanes  que  té  l'Ajuntament  a
Secretaria però que també li faran arribar.

9. Per què hi ha entitats que se'ls dóna una subvenció i a altres entitats se'ls paga factures per
activitats fetes.

El Sr. Batle contesta que normalment per l'interés de l'entitat pròpia, a vegades li interessa més
que rebre una subvenció que se li compensin unes despeses.

Abans de finalitzar la sessió plenària, el Sr. Batle voldria fer constar en acta el condol per part de la
Corporació per la defunció del Sr. Antoni Serra, qui va ser dipositari de l'Ajuntament d'Inca.

També voldria fer arribar el condol als funcionaris municipals Sra. Maria Magdalena Llompart i Sr.
Miquel Batle per les defuncions de les seves respectives mares.

Finalment, vol fer arribar el condol a la família del Sr. Bernat Cabrer, qui va obtenir el Premi Dijous Bo.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les quinze hores i vint-i-cinc
minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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	S'inicia la sessió amb la presidència del Sr. Felip Jerez, qui demana que abans de començar es faci un minut de silenci per la defunció del que va ser president del Govern, el Sr. Adolfo Suárez. Per altra banda, vol excusar el Sr. Batle, qui per motius d'agenda s'incorporarà un poc més tard a la sessió plenària.

