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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 6 DE SETEMBRE DE
2013
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’esmentada Acta.
Atès que cap dels presents hi té res a manifestar, acorden aprovar l’Acta de la sessió
anterior per unanimitat dels presents.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 892 AL 990 DE 2013.
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 892 al 990 de 2013.
El Sr. Ramis destaca que un dels decrets signats aquest mes que fa referència a la llicència
d’obra menor d’un edifici catalogat i els requisits que s’han de complir, entre els quals
destaca que aquest tipus d’obres han d’estar informades per l’arquitecte municipal i un
historiador.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 2N TRIMESTRE DE
2013 DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
Els reunits consideren la Dació de compte de l’execució pressupostària del 2n trimestre de
2013 de l’Ajuntament i dels seus organismes de data 23 de setembre de 2013, i que
transcrita textualment diu:
“Sr. Rafel Torres Gómez, batle president de l'Ajuntament d'Inca, en compliment del que
estableix l'article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Base 6a de les Bases d’execució del
pressupost per a l’exercici 2013, presenta i dóna compte de l'estat d'execució del pressupost
de despeses i d'ingressos de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms a 30 de juny de
2013.
Relació de documents que es presenten:
Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms a data 30 de juny de 2013.
Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms a data 30 de juny de 2013.
Estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data 30 de juny de
2013.”
Els reunits es donen per assabentats de l’execució pressupostària del 2n trimestre de 2013
de l’Ajuntament i dels seus organismes.
4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA EN FAVOR DE L’EDUCACIÓ I DE
LA VAGA INDEFINIDA DE DOCENTS
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Atès que aquesta proposició 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 favor de l’educació i
de la vaga indefinida de docents, de data 16 de setembre de 2013, i que transcrita
textualment diu:
“El grup municipal del MÉS a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del PLE la
següent
MOCIÓ
La política educativa del Govern de les Illes Balears ha generat aquests dos darrers anys
un clima de desconfiança i conflictivitat creixent en el sector educatiu que ha desembocat
aquest mes de setembre en una situació de greu preocupació social i de protesta col·lectiva
compartida per tota la comunitat educativa. Tant és així que l’inici del curs escolar
2013-2014 s’ha vist totalment afectat per les protestes i la vaga indefinida dels docents a
centres de primària, secundària i formació professional.
La imposició del TIL i el seu calendari d’implantació, una de les principals causes de la
protesta, ha estat criticat i rebutjat per tots els interlocutors de la comunitat educativa:
mestres i professors, les associacions d’alumnes, les associacions de pares i mares
(FAPA), les associacions de directors, l’associació d’inspectors, la Universitat de les Illes
Balears i la totalitat de sindicats en l’àmbit d’Educació.
Una situació generalitzada de reivindicació i protesta que es fonamenta en la imposició de
reformes educatives, sense el diàleg i el consens necessari, que dinamiten un model
d’escola integradora que s’havia anat implantant al llarg de més de tres dècades i que
gaudia del més ampli consens entre la societat i la comunitat educativa.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta els següents
ACORDS
1r. L'Ajuntament d'Inca dóna suport als docents amb motiu de la vaga indefinida que es du
a terme a favor de l’educació a tots els centres educatius de referència del nostre municipi.
2n. L'Ajuntament d'Inca insta la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a dialogar i
negociar amb la comunitat educativa per tal de recuperar el diàleg i el consens necessari
en matèria educativa.
3r. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a retirar el Decret 15/2013, de
19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres educatius.
4t. L'Ajuntament d'Inca insta la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a respectar
l’autonomia i les decisions dels consells escolars en matèria educativa.
5è. L'Ajuntament d'Inca trametrà aquests acords als centres educatius d'Inca, al Govern de
les Illes Balears, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i als grups parlamentaris
del Parlament de les Illes Balears.”
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Intervé el Sr. Caballero, ponent de la Moció, qui demana que consti en acta a tots els
efectes que aquesta moció que ara discuteixen la presenten conjuntament els grups
municipals del PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i MÉS per Inca, i convida el Sr. Batle
que el grup municipal del Partit Popular se sumi a la proposta, si així ho considera
convenient. Manifesta la seva voluntat d’arribar a un consens en aquest punt. Per altra
banda, agraeix la presència del públic que avui omple aquesta sala de plens, i sobretot la
valentia dels docents que s’han vist forçats a convocar una vaga indefinida i a tota la
comunitat educativa que els ha donat suport, i molt especialment a les APIMA. Tots ells han
demostrat que els preocupa, i molt, l’educació dels infants i joves, i per això va per
endavant el seu agraïment. Creu que ara més que mai han d’estar orgullosos dels docents
perquè han donat la millor lliçó que els podrien donar i que és que per sobre de tot estan
l’educació, els valors i la dignitat. També lamenta que els docents i les mares i pares hagin
hagut de suportar aquests dies desqualificacions i desaires per part d’aquells que tenen
l’obligació d’escoltar-los i estar al servei de la ciutadania, perquè com tots saben la tasca
dels representants públics és estar al servei de la ciutadania. Seguidament el Sr. Caballero
llegeix la Moció.
Intervé el Sr. Ramis. En primer lloc, agraeix la presència de pares i mares i docents que
avui són presents al Ple. Vol fer una intervenció cap a l’escrit sobre que diferents AMPA
d’Inca han sol·licitat intervenir.
El Sr. Balte matisa que ha sol·licitat intervenir una persona en nom de totes les AMPA.
El Sr. Ramis continua aclarint que farà la seva intervenció com una veu més dels milers de
ciutadans que durant aquests dies s’han manifestat i es manifesten per tota la geografia
balear i a Inca en contra de la imposició del Decret llei del tractament integral de llengües.
Afirma que el Partit Popular ha aconseguit per primera vegada posar d’acord mestres,
professors, pares, mares, inspectors d’educació, Universitat, alumnes, és a dir a tota la
comunitat docent i educativa, però també el món cultural, l’església, els esportistes, tota la
societat en general, de tots els colors polítics, fins i tot del Partit Popular, unes
mobilitzacions d'aquesta magnitud no s’havien vist mai des de l’època franquista. Creu que
mai s’hauria pogut pensar que “L’estaca” tornaria a estar vigent. Expressa que no es tracta
d’una revindicació de quatre exaltats, com el Partit Popular ha volgut donar a entendre, sinó
d’una gran majoria social que mai s’havia mogut, però que ara preocupada per l’educació
dels seus fills avala aquesta proposta a Inca i a tots els municipis de les Illes Balears, però
el partit del govern, el Partit Popular, escudant-se en la seva majoria absoluta, no escolta a
ningú. Comenta que el Partit Popular argumenta que el TIL és l’eina definitiva per evitar el
fracàs escolar, però el grup socialista opina que allò que farà és incrementar-lo. Com a
pares, diu que ells volen el millor per als seus fills i no estan en contra de l’ensenyança en
altres idiomes, que a més diu que no és una iniciativa del Partit Popular perquè sempre
s’han estudiat idiomes a les Illes, però aquest fet no pot suposar de cap de les maneres
arraconar la seva llengua. Manifesta que precisament són les mesures que durant aquesta
legislatura ha adoptat el Partit Popular les que els aboquen a un vertader fracàs escolar, es
refereix a la reducció de docents que ha duit a terme el Partit Popular, també a la
disminució dels 120.000.000 € d’inversió en educació, a l’anul·lació de les Seccions
Europees, a l’increment de ràtios d’alumnes a les aules, a la reducció dels equips d’atenció
a la diversitat i el seu programa, que era una referència a tot l’Estat, i obligant els docents a
ensenyar en una altra llengua sense tenir la preparació suficient. En aquest sentit diu que
ell mateix, que té un grau B2, seria incapaç d’expressar-se en un altre idioma i molt manco
fer-hi classes d’una assignatura.
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Considera que el Govern del Partit Popular utilitza diversos arguments per desqualificar
aquestes reivindicacions dient que es tracta d’una vaga política, però que política és la
decisió d’imposar un TIL en contra de la majoria dels ciutadans, negant el caire pedagògic
que és el motor d’aquest moviment. El Sr. Ramis diu que el Partit Popular té majoria al
Parlament, a l’Ajuntament d’Inca i a la majoria d’institucions de la Comunitat, però els
recorda que representen un 20 % dels ciutadans de les Illes i encara que tenen legitimitat
per aprovar una llei, no la tenen per anar en contra de la voluntat de la ciutadania. Les
escoles concertades no fan vaga, el Sr. Ramis indica que certament és així, però l’escola
La Salle d’Inca sí que en fa, i si les altres no en fan, és perquè no estan obligades a aplicar
el TIL. Opina que, si el Govern deixàs la mateixa autonomia als centres públics, no hi
hauria vaga. Diu que no hi ha més recursos per a l’escola pública i perquè hi hagi més
professors, i per això han de retallar cursos i professors, però el Partit Popular sí que té
2.500.000 € per a escoles d’elit, escoles segregacionistes. El Sr. Ramis recorda que l’equip
de govern ha votat en tres ocasions en tres iniciatives de termes semblants, i els diu que
avui tenen una oportunitat de rectificar, com ja han ho han fet més de 37 ajuntaments de
les Illes, la majoria governants pel Partit Popular. Demana que no escoltin els crits de
sirena com els que feia ahir la Sra. Aina Maria Aguiló, que amenaça a llevar els fills als
pares en vaga. El Sr. Ramis diu a l’equip de govern que no poden fer com les declaracions
del ministre Wert, que manifesten que “la vaga de l’ensenyança convocada a les Illes
Balears és estrictament política, els nins d’aquesta comunitat són hostatges” d’una situació
que ha qualificat profundament irresponsable. Manifesta que els únics responsables
d’aquesta situació són el Sr. Rajoy, el Sr. Wert, el Sr. President d'aquesta comunitat i la
consellera Camps, que estan imposant lleis com aquesta. Conclou que aquestes són les
persones profundament irresponsables.
El públic aplaudeix.
El Sr. Balte vol matisar que per part de l’equip de govern no s’ha fet cap manifestació en la
línia de què ha parlat el Sr. Ramis ni han amenaçat a ningú, ni han fet declaracions de
ningú. Afirma que en el grup municipal del Partit Popular tenen llibertat absoluta per votar
allò que volen, motiu pel qual prega al Sr. Ramis que no li demani a cada Ple que votin en
consciència, perquè li repeteix que els onze regidors del Partit Popular d’Inca voten allò que
cadascun d’ells decideix. Recorda que ja li va explicar una vegada que tenen debat i
discussions, i tenen sensibilitat diferents, però li demana que no continuï per aquesta línia.
El Sr. Ramis comenta que ell simplement ha dit que l’equip de govern ha votat en contra de
tres mocions.
El Sr. Batle respon que quan toqui el seu torn li contestarà a tot allò que li ha dit, però que
ara ha considerat que li havia de contestar respecte a això d’amenaçar.
Intervé el Sr. García. Expressa que el grup municipal dels Independents d'Inca en aquest
tema han vengut a escoltar i que el seu pensament està en la subscripció íntegra de la
Moció que s’ha presentat conjunta pel grup de l’oposició, i que s’hauria pogut presentar
conjuntament per part de tots els grups si així ho haguessin volgut. Creu que en aquests
moments s’ha de manifestar una admiració i respecte absolut cap al moviment que s’ha
generat a les Illes balears respecte d’aquest tema. D’aquí es poden extreure conclusions
de per què s’ha generat, i que per ells és l’exercici abusiu d’una majoria absoluta. Es pot
entendre que les majories absolutes poden fer i desfer allò que vulguin sense cap tipus de
raó, i que una votació a un moment determinat legitima qualsevol actuació; ells entenen
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que no. Creuen que educació i sanitat no poden quedar a expenses de majories absolutes i
molt manco de decisions exclusivament polítiques, sense tenir en compte la resta del
sector que es veu afectat per la resta de decisions. Considera que aquí allò que ha fallat no
és tan sols una ideologia política, i que és exercir la majoria absoluta i oblidar-se del diàleg i
consens, i que les coses no es mouen només perquè uns guanyin les eleccions. El Sr.
García diu que ells modificarien moltes lleis, però que ho farien amb consens, i no tan sols
amb consens polític, sinó polític i social, i la demostració del moviment que s’ha generat a
les Illes és que el consens social i el del sector no ha existit, creu que fa falta diàleg. Opina
que la qüestió és que s’ha fet malament i s’ha de corregir ja, i per això donarà suport a la
Moció esperant que la solució, sigui la que sigui, sigui consensuada, perquè sempre serà
millor que imposada.
El públic aplaudeix.
El Sr. Batle dóna la paraula a la Sra. Alice Weber per poder intervenir en aquest punt en
representació dels pares i mares d’Inca (APIMA de Toninaina, CEIP Llevant, CEIP Miquel
Duran i Saurina, CEIP Ponent, IES Pau Casesnoves i IES Berenguer d’Anoia).
La Sra. Weber comença la seva intervenció agraint que hagin donat veu als pares i mares
inquers. Explica que hi compareix en el seu nom i representació, i indica que les paraules
estan redactades, consensuades i firmades de manera conjunta en nom i representació de
tots els pares i mares inquers que formen part de les APIMA de tots els centres educatius
públics d’Inca. Així mateix, indica que també parla en representació de molts d’altres pares
i mares inquers que els han expressat que també parlen en nom seu. Agraeix la possibilitat
de poder exposar el seu punt de vista i les situacions tan complicades que estan vivint en
aquests moments les famílies inqueres.
La Sra. Weber explica que compareix en nom de pares i mares inquers, que són ciutadans
d’Inca i que són gent corrent del carrer que no saben de moltes coses, però en saben de
moltes altres. No saben de decisions ni d’estratègies polítiques, però saben llegir i escoltar,
a diferència d’altres, i sí, ells són una majoria. Entenen d’allò que afecta els seus fills i que
són el seu futur i realment els perjudicats i afectats d’aquesta situació, i per això volen
manifestar que estan profundament preocupats.
Afirma que són pares i mares que volen el millor per als seus fills, la millor formació que
puguin rebre, i volen plurilingüisme perquè són absolutament conscients del seu benefici.
Volen que els seus fills aprenguin angles i que augmenti el nivell d’anglès a les escole, i
són conscients que per augmentar el nivell d’anglès a les escoles cal fer un esforç; i amb
això estan absolutament d’acord, com també que cal posar remei d’una manera immediata
al fracàs escolar de les Illes Balears. Dit això, la Sra. Weber manifesta que també saben, i
amb això no els podran manipular de cap de les manera, que per molt que es digui la
veritat quan es tracta dels seus fills no es converteix en una veritat.
La Sra. Weber explica que, si els pares no volen el TIL imposat d’aquesta manera, és
perquè els consells escolars no aproven les coses per capritx, sinó que aproven projectes
educatius que abans han passat per comissions i per claustres després d’una feina d’estudi
i discussió per assegurar el que és el millor per a aquell centre. En canvi, ara els obliguen a
acceptar un projecte educatiu que és dissenyat per polítics i els docents que l’han d’aplicar
no saben com fer-ho i no el volen aplicar perquè el veuen inviable, a més a més de
sentir-se menyspreats i atacats professionalment. Expressa que els pares tenen la certesa
que aquesta situació serà perjudicial per als seus fills i, a més, senten vulnerats els seus
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drets fonamentals recollits a l’art. 27.7 de la CE, que estableix que els pares juntament amb
els mestres i els alumnes tenen el dret de formar part en la presa de decisions en la gestió i
control dels centres educatius sostinguts amb fons públics. Considera que aquesta manera
de procedir és tallar de rel la participació activa de les famílies en els centres educatius.
La Sra. Weber recorda que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va
suspendre el calendari d’aplicació del TIL i les instruccions posteriors, i els pares del carrer
varen entendre que el TS deia que aquest projecte podria ser molt bo, però de la manera
en què es vol aplicar i en el moment i de la forma invasiva que es vol fer no es pot dur a
terme, i en dues hores el Govern balear emet un decret llei que la gent del carrer interpreta
com “senyors, vosaltres direu el que voldreu, però nosaltres hem dissenyat aquest projecte
i trobam que és així com s’ha de fer, i ho faran a pesar del que digui la CE i a pesar del que
s’acordi en els consells escolars; ho feim perquè nosaltres trobam que s’ha de fer”. Explica
que els pares entenen aquesta actuació com una falta de respecte, com una maniobra
antidemocràtica, desproporcionada i innecessària, i a més d’un destacat al TSJ del qual
se’ls diu que s’han de fiar.
Exposa que als pares no els interessen ni tràmits legals ni competències de majories
absolutes; si no és bo per als seus fills, no ho volen.
Afirma que els pares allò que senten i per allò pel qual donen suport a la postura dels
docents i la seva iniciativa de fer la vaga indefinida és per diversos motius. Els pares
interpreten tota aquesta situació, i no d’enguany, sinó d’enrere, veuen que el Govern no
vetlla pel dret de l’educació dels infants, ja que l’any passat en va deixar molts molt de
temps atesos sense docents, perquè la Conselleria d’Educació no cobria les baixes
mèdiques fins passats dos mesos. Tampoc veuen que el Govern vulgui la millor educació
per a tots els infants, atès que el curs passat ja es varen retirar pràcticament tots els
projectes i programes de suport, i s’han retallat en plantilles d’atenció a les necessitats
especials i d’atenció a la diversitat. Afirma que els pares trenen clar que així els seus fills no
aprendran l’anglès, motiu pel qual cal tenir professorat format i cal implantar-lo de manera
progressiva des de cicles inferiors i no des d’una manera invasiva des dels cicles superiors
de primària o directament a ESO.
Diu que amb l’actuació de Govern els pares també interpreten que, quan volen, no
respecten la llei ni l’autonomia del centre, ja que s’ha expedientat els directors de Menorca
per complir la llei, per complir els seus consells escolars.
La Sra. Weber manifesta que els pares no entenen i els té preocupats el fet que el TIL
s’imposi per un mandat electoral. Diu que el programa electoral duia “educació fruit del
consens, acord educatiu a les Illes Balears, una educació de qualitat, una educació en
llibertat, una educació basada en els criteris d’excel·lència, amb el respecte i amb l’esforç i
una educació amb un model lingüístic obert i funcional.” Afirma que és tot el contrari del
que està passant. També tenen clar que la implantació del TIL no millorarà el fracàs
escolar, sinó tot al contrari, i per això estan tan preocupats. Comenta que no ho diuen ells,
sinó els experts, els informes d’experts sociolingüístics, pedagogs, la totalitat dels docents,
associacions de directors del centres educatius, associacions d’inspectors d’educació,
informe sobre foment de multilingüisme de la Unió Europea, Apabal, l’Escola Oficial
d’Idiomes, la UIB; tots donen suport a les reivindicacions i tots consideren que hi ha
precipitació, manca de formació i saturació d’aules, entre d’altres, i mostren el desacord
amb el TIL i amb la viabilitat d’aplicació, i amb les formes. En canvi, sí existeixen moltes
evidències que demostren un elevat consens entre l’Administració i la comunitat educativa,
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és una de les condicions bàsiques per aconseguir l’èxit de les reformes educatives, i per
això és obvi que li han de fer cas.
Tenen coneixement que la UIB s’ha ofert al Govern en la mediació d’aquest conflicte que
estant patint i en l’elaboració d’un projecte viable que es pugui dur endavant d’una manera
consensuada, però també tenen coneixement que el Govern ho ha rebutjat.
Declara que comparteixen amb les entitats expertes com ara la UIB o l’Escola Oficial
d’Idiomes la necessitat de millorar les competències lingüístiques tant en llengües oficials
com en d’altres llengües, però d’una manera progressiva, basant-se en principis
pedagògics contrastats, amb suports d’equips especialitzats, amb professorat format i amb
consens i participació de tota la comunitat educativa. Estan cansats de sentir que l’ús del
català és el culpable del fracàs escolar, però que se’ls digui que introduir d’una manera
radical i invasiva i no progressiva una tercera llengua absolutament desconeguda pels
mestres i pels infants ha de ser la solució al fracàs escolar, i els pares saben que no és
cert.
Creuen que amb les retallades que s’han fet, com beques de menjador i transport i tot allò
esmentat fins ara, la comunitat educativa i la societat sencera pateix una agressió sense
precedents. Les famílies han assumit la responsabilitat de fer una passa que demostra la
seva fermesa amb la defensa dels drets fonamentals. La unitat de la comunitat educativa
és ara major que mai, diu la Sra. Weber; tots han reaccionat contra un abús de poder amb
raons i arguments, i amb una mobilitzacions sense precedents i que augmenta dia a dia, i
que es demostrarà diumenge a Palma.
Vol ressaltar que són pares i mares de totes les ideologies, i que es mouen per les seves
conviccions, per les qüestions de les quals s’han informat i estan patint, no es mouen per
cap altre motiu. Són pares i mares que són fills, són néts i són germans, amics i companys
de feina, són treballadors, funcionaris, són mestres; són gent que està a l’atur. En definitiva
diu que són una xarxa enorme de persones que fa moltes setmanes i sobretot les darreres
tres setmanes, que no parlen d’altra cosa que no sigui de la vaga indefinida dels docents,
es parla al carrer, als llocs de feina, als bars, a les xarxes socials, a la premsa, parlen
vestint-se de verd i cridant amb veu i en silenci.
Informa que han fet arribar a la Conselleria les seves peticions, els seus dubtes i les seves
reclamacions de totes les vies possibles, i lamenta que no hagin tengut ni una sola
resposta.
Si es demanen quina és la postura dels pares davant la vaga indefinida després de tot el
que han exposat, afirma que és que els pares i mares entenen i comparteixen els motius
que han conduit els docents a aquesta vaga. No hi veuen altra sortida, però volen que
acabi, per la qual cosa demanen una negociació immediata i real per tal d’acabar amb una
situació insostenible. Els pares i mares consideren la Conselleria com a única culpable
d’aquesta situació i li exigeixen estabilitat educativa per als seus fills, perquè s’indignen
davant arguments com que al proper partit, si no li agrada, que ho canviï. Creu que és un
despropòsit que vulguin que els seus fills s’adaptin a un projecte educatiu d’aquí dos o
cada quatre anys, perquè això convertirà els seus fills en una generació perduda. Exclama
que volen la normalitat a les aules ja! Ells coneixen els seus docents, parlen amb ells cada
dia, ells els confien els seus fills i la seva educació, perquè són el més preuat que tenen
des del primer dia que varen triar les seves escoles, i saben que els docents no volen
aquesta vaga perquè hi perden, allò que volen és la millor educació per als seus fills, fan
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aquesta vaga per ells. Conclou que ells es preocupen i fan aquesta vaga pels seus fills.
La Sra. Weber declara que estan orgullosos dels seus docents i de les seves escoles, i
valoren l’esforç que fan pels infants i que no veuen que altres els facin. Els pares estan
d’acord amb ells, i per això els donaran suport demostrant cada dia i tot el temps que faci
falta que estan amb ells.
Per acabar la Sra. Weber diu que estan farts, saturats, decebuts, trists i molt enfadats
perquè qui pot posar remei no ho fa, enfadats amb el Govern, i quan parlen diu que n’estan
prenent nota. Per aquest motiu demana avui en representació dels pares i mares inquers
que per favor donin la mà als seus ciutadans, que estiguin amb ells en aquest moment tan
crític i que els mostrin, que els hi donen el suport ara que el necessiten, i que votin a favor
del sentit comú avalat, a favor de les nines, i dels nins i de les famílies inqueres, i que
demostrin que estan amb Inca per davant de tot, perquè el Govern negociï, però de veres,
de manera immediata, amb els màxims representats de les comunitats educativa per
acabar amb aquesta situació sense precedents i per aturar urgentment una situació de
crispació que no és el millor exemple per a l’educació dels seus fills, i així també en
prendran nota.
Els presents aplaudeixen.
Intervé el Sr. Batle. Exposa que la postura del Partit Popular d’Inca és pública i notòria.
Expressa que hi ha coses que no comparteix perquè a l’inici del mes de setembre tal
vegada no tenien tota la informació i tota la documentació necessària. Vol deixar clar des
del principi que el Partit Popular d’Inca i tots els seus regidors estan a favor del trilingüisme,
com ja ha manifestat públicament, i per això no hi pot votar a favor. Recorda que es varen
presentar mocions a altres plens, a les quals l’equip de govern ja ha votat en contra. Afirma
que l’equip de govern està sensibilitzat amb els pares perquè viuen a Inca, es mouen a
Inca, i els seus fills també van a escoles a Inca, i ells abans de polítics són pares i tenen
aquesta preocupació que manifesten públicament, però no comparteixen –així ho vol
reiterar– ni estan d’acord amb la vaga. Considera que cosa diferent és que els professors
puguin reivindicar els seus drets i els defensin, cosa que li sembla justificable i normal, però
ell personalment com a pare, junt amb els seus companys, no estan a favor de la vaga, i no
els molesten les reivindicacions que es fan al Ple, ni que es duguin camisetes verdes, etc.,
perquè entenen que han de defensar els seus drets; no li crea cap angoixa, i pot dialogar,
discutir i arribar a acords si és possible.
Una vegada exposades aquestes qüestions, el Sr. Batle comenta que n’hi ha altres que
seguidament passa a exposar. En primer lloc, el Partit Popular dóna suport als docents i
creuen que tenen dret a defensar els seus drets i fer les seves reivindicacions. No creuen
que la forma més adequada sigui la vaga, encara que n’hi ha que justifiquen que era
necessari, ells ho respecten, però no ho comparteixen.
El Sr. Balte diu que el Partit Popular inquer ha defensat el diàleg, el consens, i que una altra
cosa diferent és que la Conselleria no ho hagi fet. Informa que ell va rebre fa uns dies
professors, docents i pares, i semblava que la negociació s’havia establert. El Sr. Balte vol
creure allò que se li comunica, hi ha una Mesa Sectorial de l’Educació on hi ha hagut
diverses reunions dia 2 i 12 de setembre; hi va haver una negociació i finalment dia 25, 26 i
27 hi va haver altres meses de negociacions, però diu que no ha sentit cap de les
propostes que s’han fet perquè negociació és posar sobre la taula les diferències i poder
trobar entre tots una solució. Si es queixen, per una banda, que el Govern imposa, creu
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que allò que no es pot fer és quan van a negociar voler imposar. Manifesta la seva
preocupació per aquest tema i explica que ha intentat tenir més informació. Comenta que
l’altre dia creu que, com altres pares i mares, va veure el debat entrevista d’IB3, i varen
tenir més informació de la que tenien.
Assenyala que les ofertes que s’han fet per desconvocar la vaga s’han de negociar. Però,
diu que el batle demanava que es negociàs, i creu que avui estan millor que com estava,
malgrat que està d’acord que no basta. Està content que molts diferents grups municipals
votin en contra del trilingüisme. El Sr. Batle recorda que la Sra. Weber ha dit “trilingüisme
sí”. Es refereix a les propostes que es varen fer l’altre dia a la Mesa de Negociació, les
quals es recullen a l’acta de dia 25 de setembre de la Mesa de Sectorial d’Educació, entre
les quals la Conselleria es compromet en una sèrie de temes com pugui ser que el projecte
de Llei de convivència escolar i d’autoritat al professorat es torni a passar a les meses
pertinents i es pugui dur un consens més ampli per tots els estaments de la comunitat
educativa. Comenta que la Conselleria d’Educació també es compromet que el projecte de
Llei de símbols passi a la Vicepresidència de la Conselleria perquè es torni a discutir,
davant la inquietud de la comunitat escolar. Per altra banda, es troba el compromís de la
Conselleria que es revisin les plantilles i ràtios dels centres i s’estableixi un nou protocol
que s’ajusti a les necessitats educatives i característiques particulars de cada centre. Es
compromet a mantenir el pressuposts i millorar-los, i a abonar, etc. Pel que fa al Decret del
tractament integral de llengües, a través de la conseqüència de la situació actual, el Sr.
Balte diu que la Conselleria ofereix al possibilitat que en aquest curs escolar la seva
aplicació sigui voluntària a 1r d’ESO i que es mantengui al cicle d’educació infantil, 1r, 3r i
5è de primària, i es compromet a crear una mesa d’experts per tal de dur-ne a terme el
seguiment, avaluar els resultats i proposar les modificacions oportunes en vistes a nous
cursos escolars. No obstant això, en el dia d’ahir hi va haver una reunió, de la qual no té la
informació, però comenta que està clar que l’equip de govern i ell demanaven diàleg,
consens, i això és allò que s’està fent en aquests moment; reitera una vegada més que tant
el batle com els regidors del Partit Popular d’Inca estan a favor del trilingüisme.
Una senyora del públic interromp el Sr. Batle. Li formula diferents preguntes i li fa diferents
exposicions de possibles situacions.
El Sr. Batle respon explicant que hi ha d’haver, segons el Decret, un mínim d’hores en cada
una de les tres llengües, 4 hores d’anglès i 7 hores en cada una de les altres dues llengües
cooficials (llengua catalana i llengua castellana), de manera que un nin de primària faria 11
hores en català, 7.5 hores en castellà i 4 hores en anglès, i no hi faria matemàtiques, que
podria fer en català o en castellà.
Part el públic fa el contrari al Sr. Batle i li diuen que no és així com està exposant.
El Sr. Batle insisteix que sí és així i que, si li fan el contrari, és perquè no tenen tota la
informació.
La Sra. Horrach qualifica de follonera la persona del públic que està interrompent el Sr.
Batle de manera continuada.
La Sra. Oses comunica que s’absenta de la sala de plens; al·lega que la Sra. Horrach ha
insultat una persona del públic.
El públic aplaudeix, insulta la Sra. Horrach i increpa l’equip de govern.
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El Sr. Balte indica a la persona del públic que no es pot tenir diàleg i demanar respecte
quan no es té capacitat d’escoltar. Li diu que per arribar a un consens s’ha d’escoltar i hi ha
d’haver diàleg, i no pot fer imposicions; això és la democràcia. Li diu que ell l’ha deixat
parlar totes les vegades que l’ha interromput i li demana que ella també el deixi fer la seva
exposició, perquè hi ha unes regles del joc i s’han de respectar. Estan en un ple i hi ha la
possibilitat d’intervenir-hi, però no es pot fer allò que un vol i parlar quan un vol, hi ha unes
regles i el batle ha de donar el torn de paraula als diferents grups igual que també hi ha un
temps per realitzar les intervencions. Finalment li diu que, si la senyora no està d’acord
amb allò que ell està dient, pot sortir de la sala i ell podrà seguir dient allò que pensa tant si
li agrada com si no, i igualment ell, tant si li agrada com si no, quan parli aquesta persona
del públic també l’escoltarà, perquè li interessa allò que li dirà i, si no hi està d’acord, li ho
dirà, però abans l’haurà escoltada.
El Sr. Batle demana disculpes si algú s’hagi pogut sentir ofès per part d’ell o per part de
qualsevol membre del grup municipal del Partit Popular. Entén que a vegades la situació el
pot superar i per ventura ell té més experiència i pot tenir la capacitat d’escoltar amb més
interès, però, creu que a vegades pot passar. Creu que aquestes situacions no són bones i
que l’equip de govern en principi manté el respecte i reitera les seves disculpes en nom seu
i en nom dels seus, encara que considera que ell ha de poder donar la seva opinió tant si
després és compartida com no.
La Sra. Horrach també demana disculpes si ha ofès algú.
El Sr. Balte continua la seva intervenció, insisteix que no es té per què fer matemàtiques en
anglès, sinó que s’hi pot fer educació artística, coneixement del medi, o altres. Exposa que
al tercer curs serien les mateixes hores que a primària i que a cinquè de primària es faria
una hora més d’anglès. El Sr. Batle diu que el sistema pot ser perfecte o imperfecte, però
no li sembla malament, per exemple ell, com a pare, vol no haver de realitzar una despesa
extra perquè el seu fill en acabar l’educació obligatòria aprengui una altra llengua. No
obstant això, diu que, atès que són temes del Govern i de la Conselleria, ell està traslladant
la informació que li donen. Explica que se l’ha informat que 3.800 professors tenen el B2 o
un nivell superior, quan fins ara per donar anglès era suficient el B1, ara l’han passat al B2,
que és la mateixa qualificació que es demana a tot Europa; d’aquests 3.800, només se’n
necessiten 570 per a aquest primer any d’implantació, i la Conselleria ja fa un pla per donar
formació als docents. Manifesta que el grup socialista i el grup de MÉS per Inca diuen no al
TIL; els INDI diuen que han d’escoltar i el grup municipal del Partit Popular d’Inca diu que sí
al TIL, com ha dit avui i com ha dit sempre. El Sr. Balte creu que amb les propostes fetes
allò que s’observa és que hi ha negociació.
Comenta que altra cosa és la preocupació que poden tenir tots que els fills puguin tornar a
escola, per aquest motiu expressa que ell no està d’acord amb la vaga, i creu que la seva
opinió és tan respectable com la dels que la fan. Ara bé, considera que no poden aprovar
mocions que diuen “trilingüisme no i suport a la vaga dels professors”, perquè no és allò
que ells pensen; ells poden aprovar allò que creuen i que és diàleg, millora de calendari,
més mitjans, partides pressupostàries, tot això sembla bé a l’equip de govern. Per això, el
Sr. Batle comprèn que és un tema molt sensible i els preocupa. El Sr. Balte entén la mare
del públic que ha intervingut abans, perquè no hi ha res més important per a un pare o una
mare que el seu fill, i creu que actua bé, ja que ha de defensar el seu fill de la manera que
consideri millor, perquè és el que també fa ell amb els seus. Però, creu que també han
d’escoltar els altres perquè no tots tenen el 100 % de raó. Pensa que tots poden aprendre
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dels altres. Diu a la mare del públic que no és allò normal que ell li doni la paraula, perquè
per a això ja té una representant. No obstant això, el Sr. Batle permet que la persona del
públic intervingui novament.
La persona del públic referida anteriorment intervé i exposa que la Universitat, el bisbe i
tothom està en contra del TIL.
El Sr. Batle li diu que aquests no hi estan en contra, sinó que el que fan és demanar diàleg.
La persona del públic li diu que no fan diàleg.
El Sr. Balte li diu que ell està parlant amb ella.
La senyora li diu que el Sr. Balte només parla, però no fa res. Explica que ella està a favor
que els seus fills tenguin coneixements d’altres idiomes, i com més millor, igual que pensen
la resta dels altres pares, però creu que allò que no poden pretendre és que d’un dia per
l’altre un senyor perquè ho hagi decidit així obligui a fer-ho tot en anglès. Aquesta senyora
exposa que ella és mare d’un alumne del CEIP Ponent, on ja estan fent més anglès del que
estan fent a altres escoles, però ho fan en una matèria que no els perjudica, com és la
plàstica, de manera que fan plàstica en anglès, la classe corresponent d’anglès, i també fan
teatre en anglès, de manera que aprenen un munt sense perjudicar les assignatures més
importants, de manera que els seus fills sabran angles, però també matemàtiques, ciències
socials, etc., perquè sembla que aquí allò important són les tres llengües i no és així,
perquè, si els seus fills han d’estudiar una carrera universitària, voldrà que els seus fills
sàpiguen alguna cosa més que les tres llengües, perquè saber les tres llengües no ajudarà
en una carrera d’arquitectura. La senyora demana al Sr. Balte si entén la seva postura.
El Sr. Batle contesta que sí, però que allò important no és que sàpiga les tres llengües, sinó
que quan els seus fills acabin l’educació obligatòria puguin conèixer les dues llengües
cooficials de la Comunitat més una tercera, que seria l’anglès. Torna a fer referència a la
metodologia de la implantació del trilingüisme, diu que s’estan fent concessions,
rectificacions per intentar millorar, però allò que està clar és que, si no fan res, ell no vincula
el fracàs escolar a les llengües, sinó a una necessitat de millora educativa en general, que,
a més, és un tema que ja duien en el programa electoral, i es parlava del fracàs escolar.
Per aquest motiu, explica que ells han fet reivindicacions per posar mitjans perquè, si hi ha
professors que estan preocupats perquè considera que un nivell B2 d’anglès no li és
suficient per ensenyar matemàtiques o ciències socials, la Conselleria posarà mitjans, que
és allò a què s’ha compromès, perquè aquests professors es formin, perquè avui són
necessaris 15 % dels professors que tenen titulació acreditada, que és la titulació que es
demana a Europa per impartir anglès en aquestes assignatures.
El Sr. Batle assenyala que la diferència entre la senyora del públic i ell és que ell prefereix
que es facin passes cap endavant en lloc de no fer-ne cap.
El públic discrepa amb el Sr. Balte.
El Sr. Balte matisa que està fent referència a l’exposició feta per la senyora del públic i que
no es refereix al pensament general. Respecta les opinions dels altres, però ell té la seva.
Una altra senyora del públic demana al Sr. Balte poder intervenir.
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El Sr. Balte li dóna la paraula.
Aquesta persona reconeix que certament les competències dels ajuntaments en matèria
d’educació són mínimes, però tenen veu igual que ells, i recorda que la regidora del Partit
Popular hi era i va votar en els consells escolars i es va aprovar, encara que els professors
no estaven d’acord amb el plantejament; reitera que aquell projecte es va aprovar i el
Govern no l’ha acceptat. Comprèn que l’equip de govern no estigui d’acord amb la Moció
tal com s’ha plantejat, però li recorda que tenen competència en els consells escolars.
Seguidament intervé el Sr. Caballero. Agraeix totes les intervencions del públic i
especialment la de la representant de les APIMA. Creu que ha estat molt assenyada, molt
encertada i molt clarificadora. Reconeix que després d’haver escoltat les seves paraules no
sabria què més hi podria afegir, tan sols estan absolutament d’acord amb totes i cadascuna
de les seves paraules. Pel que fa a la Moció en concret, recorda que els grups proposants
estan oberts a negociar-la i consensuar-la per tal que avui surti un pronunciament de
l’Ajuntament d'Inca a favor de la comunitat educativa.
Per aclarir alguns conceptes al Sr. Balte, el Sr. Caballero diu que el multilingüisme ja
existeix als centres educatius de les Illes Balears. També als centres d’Inca, existeix d’una
manera negociada i adequada a les necessitats de cada centre i amb caràcter voluntari,
Seccions Europees, centres british i d’altres, però afirma que el TIL no és això. Manifesta
que el TIL és la imposició forçosa i universal d’una determinada llengua estrangera amb
caràcter obligatori i universal com a vehicular dels continguts dels currículums, que
probablement vulnera el dret efectiu a l’educació dels seus infants, perquè relega les
matemàtiques, geografia, història, la física, la química, les ciències socials, etc. a ser un
mer instrument de normalització d’una llengua. Com molt bé s’ha dit avui, l’anglès és
important, tots els idiomes són molt importants, però els currículums també, la física, la
química, les matemàtiques, etc. són importants, i els joves tenen dret a una educació
efectiva, i això és el que estan reclamant els docents, les mares i pares, etc. Demana al Sr.
Balte quin expert en educació s’ha pronunciat a favor del TIL, demana quina gent, membre
la comunitat educativa s’hi ha manifestat a favor; ell en matèria d’educació confia en els
docents, en als pares i mares, en els centres educatius, en la UIB; demana en qui confia el
Govern, ell creu que confien en el Círculo Balear. Considera que això no és seriós. Demana
al Sr. Balte que anomeni un expert en educació que s’hagi pronunciat a favor del TIL.
Recorda que estan parlant d’educació i considera que és un tema prou seriós. En primer
lloc, opina que s’ha de confiar en els docents perquè són els responsables de la seva
educació, de la seva pròpia, i per això hi confia. Són els pares i les mares els que estan
preocupats per l’educació dels seus fills i no és el Govern, i no es pot consentir que se’ls
digui que el Govern està més preocupat per l’educació dels seus fills que els propis pares i
mares. Exposa que la principal educació institució educativa de la Comunitat Autònoma de
les Illes és la Universitat de les Illes Balears; demana si ara el Círculo Balear en sabrà més
que la UIB. Insisteix que estan parlant d’educació i demana que escoltin la gent que en sap
i que demostra la seva preocupació per aquest tema. Demana serietat perquè són una
institució pública i els representats públics d’Inca; allò que pensen els responsables
educatius d’Inca està clar i ningú en té cap dubte, i per tant demana que s’exigeixi a la
Conselleria que s’assegui a negociar i que escolti els que en saben i els que estan
preocupats, que són els docents, les APIMA, la UIB. Diu que el govern no vol ni que la UIB
faci de mediadora i no es comprensible. Demana que siguin responsables, ja que això és la
seva feina, són responsables polítics. El Sr. Caballero insisteix que els posicionaments són
claríssims i una vegada més reitera que el tema és seriós. Afirma que els pares sí volen
que els seus fills aprenguin un idioma, però que el TIL no servirà per a aquesta causa. Així
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doncs, demana que escoltin la gent que en sap i que els docents han fet un gest valent,
molt valent, perquè en els temps que corren declarar-se en vaga indefinida per defensar
l’educació els infants té molt de mèrit i mai els agrairan prou aquest gest que han fet.
El públic aplaudeix.
El Sr. Caballero per acabar la seva intervenció diu que els docents són els primers que
volen tornar a les aules, perquè allò que volen fer és ensenyar. Per tant, exigeixen al
Govern que escolti els docents i que els permetin ensenyar, que és el que volen.
El públic aplaudeix novament.
Intervé el Sr. Ramis. Felicita per la seva intervenció la representant de les APIMA,
comparteixen el que ha dit i ho fan seu. Lamenta allò que ha passat en aquest Ple,
referint-se a allò ocorregut amb la Sra. Oses, i agraeix les disculpes del Sr. Batle, però
lamenta que això vagi succeint ple rere ple. Valora positivament que al Partit Popular no li
sàpiga greu que la gent assisteixi al Ple, ja que és un dret que tenen els ciutadans de poder
fer-ho i escoltar allò que els representats dels ciutadans hi diuen.
El Sr. Ramis exposa que, encara que el Sr. Batle digui que no hi ha pressions, ells varen
tenir coneixement que, quant a una altra moció relacionada amb la llengua, regidors del
grup municipal del Partit Popular varen rebre repressions directament de Palma, que els
amenaçaven a perdre la feina.
El Sr. Batle afirma que no hi ha pressions i que tenen llibertat de vot. Demana que consti en
acta que el regidor que es va manifestar en aquest sentit va dir una mentida.
El Sr. Ramis continua la seva intervenció. Afirma que l’equip de govern es manifesta a favor
del trilingüisme, però que el públic que avui és al Ple li ha dit el mateix, tots voldrien que els
seus fills sabessin moltes llengües, però allò que volen és que estiguin preparats per al
futur, i amb el TIL no es resoldrà. Expressa que l’equip de govern sap que els directors de
diferents centres d’Inca, en concret del CEIP Ponent i de l’IES Berenguer d’Anoia, varen
dimitir perquè no estaven d’acord amb una actuació il·legal que des de la Conselleria
d’Educació es va a dur a terme. Comenta que l’equip de govern sap que els claustres dels
centres varen aprovar un programa educatiu, que es va votar a favor per 2/3 dels consells
escolars i que dia 24 d’abril varen rebre un escrit del cap d’inspecció educativa, Sr. Antonio
González Navarro, amb un informe que els tirava pel terra aquest acord. Assenyala que
l’equip de govern sap que això és il·legal igual que ho és el TIL, que incompleix la CE, i
l’equip de govern també la incompleix perquè incompleixen els seus art. 27 i 149, i l’art. 49
de l’EA de les Illes Balears. Manifesta que estan actuant amb il·legalitat en contra dels seus
fills i que fan proselitisme d’allò que diu el Sr. Bauzá, perquè encara que manifestin que no
hi ha pressions fan allò que diu el Sr. Bauzá, quan en legislatures passades votaven a favor
de postures com aquestes, i eren un exemple, sortien als diaris per aquests motius, i
encara que diguin que no han canviat sí ho han fet. El Sr. Ramis recorda al Sr. Batle que ell
ha anat al Correllengua, i ara no entén que estigui defensant una il·legalitat.
El Sr. Balte diu que són conceptes diferents i li demana que no mescli conceptes. Li diu que
l’Ajuntament d'Inca sempre ha aplicat la mateixa política lingüística i que no han variat.
El Sr. Ramis diu que sí ha canviat i que ho ha fet per interessos.
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El Sr. Batle li diu que no han canviat i, en tot cas, si així fos, ho seria per convicció i no per
interessos.
El Sr. Ramis recorda que el Sr. Batle va votar en contra d’una moció similar perquè estava
en contra del trilingüisme. Recorda el text de la Moció i que l’equip de govern va
argumentar que no en compartien ni el fons ni les formes. El Sr. Ramis creu que ni se’n
varen preocupar, però, per altra banda, no entén que el Sr. Balte manifesti que està molt
preocupat, encara que entén que hi hauria d’estar perquè hi ha bona part de la població
d’Inca que està realment preocupada i que cada dia surt al carrer com mai havia passat, i
són persones de tot els colors polítics, també del Partit Popular. Reconeix que el Sr. Batle
té poca capacitat, però diu que té una eina, que és el Consell Municipal d’Educació d’Inca.
Recorda que no l’han convocat, quan saben que hi ha una problemàtica greu que afecta els
fills de tots i que són més importants que Inca; lamenta que l’equip de govern, que té
aquesta competència, no sigui capaç de convocar el Consell Municipal d’Educació d’Inca.
El Sr. Ramis exigeix que convoqui urgentment aquest Consell, és necessari que l’equip de
govern escolti a tots els pares i a tots els docents d’Inca, i que reaccioni, i que allò que
s’acordi al Consell Municipal ho traslladin a la Conselleria i al president del Govern, que
escoltin la veu que hi ha al carrer. El Sr. Ramis demana que rectifiquin i que donin suport a
la proposta.
El públic aplaudeix.
Intervé el Sr. García. Diu que el portaveu de la Moció ja ha fet una intervenció prou
aclaridora i també l’ha feta la representant de les APIMA. Recorda que en un moment
determinat el Sr. Balte ha dit que el grup municipal dels Independents d'Inca havia vengut a
escoltar; ell matisa que abans han firmat la Moció i després han vengut a escoltar, i això
estan fent. Però, si el diàleg és com el que tenen aquí, que han passat dues hores i encara
no sap si estan d’acord amb alguna cosa, el fa dubtar si al final s’han de posicionar en
contra del diàleg, perquè el diàleg ha de conduir a alguna solució, i aquí ell és incapaç de
deduir quina serà la postura del Partit Popular d’Inca amb relació a una moció que s’ha
presentat a l’Ajuntament d'Inca pels grups polítics d’Inca.
El Sr. García creu haver entès que al Sr. Balte no li sembla bé donar suport a la vaga.
Demana si algú pot entendre que, si no hi hagués hagut vaga, serien aquí. Per tant, si ha
passat tot allò que ha passat, és perquè hi ha hagut aquesta vaga i el problema és que el
diàleg, el consens i l’anàlisi del TIL s’haurien d’haver fet abans d’haver parit el TIL.
Expressa que el Govern està disposat a negociar ara, fa dos dies, quan duen 10 dies de
vaga. El Sr. García creu que no preocupa la vaga, sinó la manifestació de diumenge. El
problema és que s’hauria d’haver dialogat abans i no després. Creu que, simplificant,
tothom està d’acord que no funciona per la forma d’aplicació i no entén que no es puguin
asseure per discutir-la i que es posi en pràctica quan estiguin d’acord. En canvi, ara han
d’anar a corre-cuita per allò que pugui passar diumenge. Manifesta que el grup municipal
dels Independents d'Inca és capaç de veure qui té raó en aquesta problemàtica, per la qual
cosa votaran a favor de la Moció.
El públic aplaudeix.
Intervé el Sr. Batle. Diu al Sr. García que a ell com a balte d’Inca i com a pare li preocupa la
vaga i que la manifestació no li preocupa en absolut. Opina que la gent té dret a
manifestar-se i a reivindicar, igual que amb les camisetes; reitera que a ell personalment no
li preocupa.
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El Sr. García exposa que mai saben si parlen amb el batle d’Inca, amb el Partit Popular...
El Sr. Balte diu que ell és el batle d’Inca.
El Sr. Balte es refereix a la intervenció del Sr. Ramis. Li demana si ha llegit la resolució del
Tribunal Superior a la qual ell ha fet referència. El Sr. Balte creu que el comentari fet pel Sr.
Ramis sobre que “allò més important són els nostres fills” ha estat un comentari
desafortunat, perquè per a l’equip de govern també ho són i li demana que no doni a
entendre que l’equip de govern no es preocupa per ells. Afirma que ells no poden votar a
favor d’allò que no creuen.
El Sr. Ramis no considera que l’equip de govern hi cregui.
El Sr. Batle diu que el Sr. Ramis li demana que voti a favor del trilingüisme, però el Sr. Balte
es manifesta a favor del trilingüisme.
El Sr. Ramis li diu que això no es diu a cap banda.
En aquest moment, persones del públic assenyalen que es tracta del TIL i no del
trilingüisme.
El Sr. Batle manifesta que està a favor del TIL.
Les persones del públic increpen el Sr. Batle i surten de la sala.
La Sra. Oses s’incorpora a la sala de plens abans de passar a votació.
Seguidament se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a
favor del grup municipal del PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i MÉS per Inca, i onze
(11) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció conjunta del grup municipal del
PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i MÉS per Inca en favor de l’educació i de la vaga
indefinida de docents
La Sra. Oses s’absenta de la sala.
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER L’AUTONOMIA EN MATÈRIA
FISCAL DE LES CORPORACIONS LOCALS
Atès que aquesta proposició 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 (20).
Els reunits consideren la moció del grup municipal de MÉS per Inca per l’autonomia en
matèria fiscal de les corporacions locals de data 23 de setembre de 2013 i que transcrita
textualment diu:
“El Govern de l'Estat espanyol ha presentat al Congrés dels Diputats el projecte de llei en
matèria de fiscalitat mediambiental i altres mesures tributàries i financeres, tot i que el
contingut del projecte de llei no té res a veure amb la fiscalitat ambiental que seria, d'altra
banda, una reforma ben necessària.
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Aquest projecte de llei contempla, entre d'altres mesures, la pròrroga per als anys 2014 i
2015 de l'increment del tipus impositiu de l'impost de béns immobles. Aquest increment, va
ser una de les primeres mesures del Govern Rajoy, aprovades al Reial decret llei 20/2011.
En aquest decret llei, aquesta mesura apareixia com de caràcter transitori i excepcional,
però ara sembla que aquesta situació d'excepcionalitat es manté vigent, tot i els reiterats
anuncis de recuperació econòmica.
En cas d'aprovar-se aquest projecte de llei, aquest consistori es veurà obligat a aplicar un
tipus impositiu de l'IBI un 6 % superior al tipus de 2011 (0,57) per a aquells immobles que
pertanyen a la meitat amb major valor cadastral. A aquest increment se li haurà de sumar
l'increment de la base imposable per l'aplicació gradual del valor cadastral dels immobles
segons la valoració de 2004.
Aquesta proposta xoca amb l'anunci del govern municipal de l'Ajuntament d'Inca de baixar
aquest impost per a l'any 2014, la qual cosa posa de manifest que les mesures del projecte
de llei suposen una ingerència del govern espanyol en l'autonomia de les entitats locals, ja
que retalla la seva sobirania en la definició de la seva política tributària. A més, el govern de
l'Estat carrega sobre els impostos propis dels municipis la millora dels seus ingressos,
enlloc d'afrontar, d'una vegada per totes, una reforma justa del finançament local.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta els següents
ACORDS
Primer. L'Ajuntament d'Inca sol·licita la retirada del projecte de llei en matèria de fiscalitat
mediambiental i altres mesures tributàries i financeres.
Segon. L'Ajuntament d'Inca farà arribar aquests acords a la Presidència del Govern de
l'Estat, a la Comissió d'Hisenda i Administracions Públiques, al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.”
Intervé el Sr. Caballero, ponent de la Moció, i seguidament intervenen els regidors en
representació de la resta de grups municipals.
El Sr. Aguilar, pel que fa al primer punt d’acord allà on se sol·licita la retirada del projecte de
llei, proposa que no es demani la retirada del projecte de llei, sinó l’eliminació de la part que
els afecta a ells, que és la de l’IBI, i que es modifiqui l’article 32 de la Llei d’estabilitat
pressupostària per poder utilitzar el superàvit en un ajuntament com el d’Inca, i que es
rectifica la manera de calcular del sostre de la despesa, en funció de los ingressos nets de
l’Ajuntament i no de les despeses netes.
El Sr. Caballero expressa que està totalment d’acord amb aquesta esmena.
Intervé la Sra. Fernández, qui manifesta que està d’acord amb la Moció, però també hi vol
fer una esmena, la qual consisteix a afegir un punt on es contempli que l’Ajuntament d'Inca
aprovarà per a l’any que ve el tipus de gravamen mínim que legalment es pugui aprovar per
tal d’intentar eliminar un poc la pujada. No obstant això, i vist que el Sr. Batle ha lamentat
que la Sra. Fernández hagi aprofitat la seva intervenció per atacar l’equip de govern, el
grup municipal socialista finalment retira l’esmena proposada.
El Sr. Batle s’absenta de la sala de plens i passa a presidir la sessió plenària el Sr. Jerez.
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El Sr. García subscriu les peticions del grup municipal de MÉS per Inca i també la del Partit
Popular; per això, anuncia el seu vot a favor.
Abans de passar a votació el Sr. Aguilar, a petició del Sr. Secretari, recorda que les
esmenes que proposa el grup municipal del Partit Popular són les següents:
Primer: a l’apartat primer, en lloc de sol·licitar la retirada del projecte, que se sol·liciti la
retirada de la pròrroga per a l’any 2014 de l’increment del tipus impositiu de l’impost de
béns immobles.
Segon: s’afegiria un segon punt d’acord on des demanaria que es modificàs l’art. 32 de Llei
d’estabilitat pressupostària, on s’estableix que tot el superàvit es destinarà a amortitzar
deute, i es demanaria la modificació en el sentit que aquest superàvit es destinàs a allò que
l’Ajuntament consideràs oportú.
Tercer: s’afegiria un tercer punt d’acord en què es demanàs la modificació de la manera del
càlcul de la regla del sostre de despesa i que es tenguessin en compte els ingressos nets i
no les despeses netes de l’Ajuntament.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passen a
votar l’esmenes presentades pel grup municipal del Partit Popular i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (19).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada del grup municipal
de MÉS per Inca per l’autonomia en matèria fiscal de les corporacions locals.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER UN NOU IMPULS A LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Atès que aquesta proposició 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 (19).
La Sra. Oses s’incorpora a la sessió plenària.
Els reunits consideren la Moció del grup municipal de MÉS per Inca per un nou impuls a la
participació ciutadana de data 23 de setembre de 2013 i que transcrita textualment diu:
“La implicació en els assumptes públics, la voluntat de compartir i de cercar el consens han
de ser eixos cabdals en la formulació dels objectius municipals. No debades, la construcció
de la nostra ciutat i de la nostra societat és un projecte que necessita la col·laboració i la
implicació dels ciutadans i ciutadanes d’una forma compromesa i sense exclusions.
És per això, que les administracions públiques s'ha de fomentar la participació ciutadana i
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posar a disposició dels ciutadans els recursos i el marc que propiciï una participació
efectiva en els assumptes públics.
És en aquest sentit, resulta oportú revisar el Reglament municipal de participació ciutadana
per tal de donar-li un nou impuls i adequar-lo a les condicions i necessitats actuals.
Evidentment, aquest procés s'haurà de dur a terme amb una implicació efectiva de les
entitats municipals.
Així mateix, també esdevé necessari revisar el Registre Municipal d'entitats ciutadanes i
elaborar una ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions a les entitats
ciutadanes, la cessió de locals i altres formes de col·laboració amb les entitats ciutadanes.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta els següents
ACORDS
Primer.- L'Ajuntament d'Inca incoarà l'expedient de modificació del Reglament municipal de
participació ciutadana i crearà una comissió al respecte on hi estaran representades els
grups municipals i les entitats ciutadanes d'Inca.
Segon.- L'Ajuntament d'Inca revisarà i actualitzarà el Registre d'Entitats Ciutadanes.
Tercer.- L'Ajuntament d'Inca elaborarà una ordenança municipal que reguladora de la
concessió de subvencions a les entitats ciutadanes, la cessió de locals i altres ajudes i
formes de col·laboració amb les entitats locals.
Quart.- L'Ajuntament d'Inca comunicarà aquests acords a totes les entitats ciutadanes
d'Inca.”
Intervé el Sr. Caballero que defensa la Moció com a ponent del grup municipal de MÉS per
Inca.
Seguidament el Sr. Moreno proposa el debat conjunt d’aquesta moció junt amb la Moció
que figura en el punt núm. 8 de l’ordre del dia i presentada pel grup socialista “M oció del
grup municipal socialista del PSIB-PSOE per dur a terme una programació de festes
transparent i participativa.”
Atès que cap dels presents hi té res a objectar s’acorda el debat conjunt de la Moció del
grup municipal de MÉS per Inca per un nou impuls a la participació ciutadana i la MOCIÓ
DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DEL PSIB-PSOE PER DUR A TERME UNA
PROGRAMACIÓ DE FESTES TRANSPARENT I PARTICIPATIVA, de data 23 de setembre
de 2013 i que transcrita textualment diu:
“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert a l’art.
97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent PROPOSICIÓ PER DUR A TERME UNA
PROGRAMACIÓ DE FESTES TRANSPARENT I PARTICIPATIVA:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A diferència del que passa en altres municipis, a Inca des de fa uns anys, s’ha evidenciat
una forta decadència en la qualitat i participació en els diferents actes festius que es venen
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celebrant. Des del grup municipal es considera que la principal causa es deu que l’equip de
govern del PP organitza de manera poc participativa, transparent i molt allunyada de les
inquietuds dels inquers i inqueres tota la programació de les festes.
En aquest sentit cal indicar que al nostre municipi l’equip de govern gestionat pel PP
organitza de manera poc participativa i transparent tota la programació de les festes. Així,
els grups de l'oposició només tenen coneixement de la programació d'aquestes per la
premsa.
Creiem que en l'organització d'aquests esdeveniments es deu donar la possibilitat de
participar a tota la ciutadania i en tot cas als grups polítics que els representen. Per a això
cal establir vies que els permetin tenir informació de l'estructura i preparatius de les
celebracions i poder aportar suggeriments en aspectes de tanta importància com l'elecció
del pregoner, activitats culturals, etc.
La programació d'unes festes té un component molt important de caràcter tècnic que
reconeixem, però també tenen la seva part de referent social i ciutadà. Amb aquesta moció
volem fer un oferiment de col·laboració des de la convicció que la participació sempre és
bona i ajuda a millorar.
És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la
següent PROPOSICIÓ:
- Que, amb termini suficient abans de les festes, s'abordi l’organització i programació de les
diferents festes en el si de la Comissió pertinent.
- Que s'elaborin instruments rigorosos per avaluar l'opinió dels ciutadans sobre les festes
(el seu contingut, aspectes que millorarien...) i que tant l’elecció del pregoner com la
programació s’avaluï dins la comissió que pertanyi.
- Que l’equip de govern mantingui informats els grups municipals de l’oposició.”
Intervé el Sr. Moreno, ponent de la Moció del grup socialista, i seguidament els regidors en
representació del diferents grups municipals.
El Sr. Batle s’incorpora a la sala de plens i passa a presidir-la.
El Sr. Caballero, vista l’exposició feta pel Sr. Pastor, en la qual manifestava que pel que fa a
la Moció del grup municipal de MÉS per Inca el grup municipal del Partit Popular està
d’acord amb tots els punts d’acord menys amb el tercer, perquè a Inca hi ha moltes entitats
amb molta diversitat i cada una d’elles amb a la seva casuística de naturalesa distintes,
creu que a pesar de la pluralitat i naturalesa distintes de les diferents entitats hi podria
haver unes normes comunes, perquè hi ha qüestions que són comunes a totes que podrien
estar recollides en una ordenança, i que això podria donar lloc que almanco s’estudiàs
aquesta possibilitat, que hi hagués una ordenança conjunta.
Al Sr. Pastor li sembla bé la proposta del Sr. Caballero referent al tercer punt. Opina que el
model de l’equip de govern és un model just i equitatiu, però no tenen cap incovenient a
estudiar si hi ha un altre model que pugui ser més just, equitatiu i transparent. Estaria
d’acord amb aquesta esmena.

21

El Sr. Caballero contesta que, si tant per part del regidor com per part de l’equip de govern
hi ha un compromís en el sentit que quan es parla d’estudiar es faci en un temps
relativament breu, que els convocassin en un temps prudencial i no que s’estudiï sine die,
que quan els convoquin puguin tenir la documentació que ja li han sol·licitat sobre les
entitats que hi ha als municipis, no hi haurà cap inconvenient per part del grup municipal de
MÉS per Inca a acceptar l’esmena del punt tercer.
El Sr. Batle contesta que entenen que ha de ser així com diu el Sr. Caballero, en un temps
prudencial i al més aviat possible dins la normalitat i el dia a dia de la situació de cada
regidoria.
El Sr. Caballero proposa que la redacció final del tercer punt sigui de la següent manera:
“L’Ajuntament d'Inca estudiarà l’elaboració d’una ordenança municipal que reguladora de la
concessió de subvencions a les entitats ciutadanes, la cessió de locals i altres ajudes i
formes de col·laboració amb les entitats locals. Amb aquesta objectiu es convocarà una
comissió en el termini màxim d’un mes a partir de l’aprovació d’aquesta moció.”
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar l’esmena a la Moció del grup municipal de MÉS per Inca i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada del grup municipal
MES per Inca per l’autonomia en matèria fiscal de les corporacions locals.
Abans de procedir a la votació de la Moció del grup socialista es vota la seva inclusió dins
l’ordre del dia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE i n’esdevé el
següent resultat: deu (10) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, els Independents
d'Inca i MÉS per Inca, i onze (11) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la Moció del grup municipal socialista
PSIB-PSOE per dur a terme una programació de festes transparent i participativa.
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DEL PSIB-PSOE EN CONTRA DE LA
PROPOSTA DE REFORMA DE LA LLEI DE DEMARCACIÓ I PLANTA JUDICIAL
Atès que aquesta proposició 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 socialista del PSIB-PSOE en contra de
la proposta de reforma de la Llei de demarcació i planta judicial de data 23 de setembre de
2013, i que transcrita textualment diu:
“El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca a l’empara de l’establert a l’art.
97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula, la següent PROPOSICIÓ INSTANT EL GOVERN
D'ESPANYA A DESESTIMAR I NO DUR A EFECTE LA PROPOSTA DE REFORMA DE LA
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LLEI DE DEMARCACIÓ I DE PLANTA JUDICIAL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ministeri de Justícia ha fet pública, a través de la seva pàgina web, la proposta de text
articulat de la Llei de demarcació i de planta judicial i de la Llei orgànica del poder judicial,
elaborades per la Comissió Institucional a la qual es va encomanar la redacció.
El mateix ministre de Justícia va comparèixer davant la Comissió de Justícia del Congrés
dels Diputats, al mes de maig passat, per presentar un text de reforma de la Llei orgànica
del poder judicial, text proposat per la mateixa Comissió Institucional que va elaborar
aquesta proposta. El text de reforma de Llei orgànica del poder judicial ja avançava les
línies que ara es concreten en la reforma de la demarcació i planta judicial, però el ministre
va anunciar, sembrant la confusió, que no feia seu el text que presentava, per no assumir la
seva directa responsabilitat.
La proposta de modificació de la demarcació i planta judicial que formula segueix el camí
de les reformes de l'Administració que ens ve proposant el Govern, i que, com altres, ignora
els ciutadans, les competències que la Constitució i els seus Estatuts reserven a les
comunitats autònomes i té com a únic eix rector, amb el pretext d'un suposat estalvi, la
reducció de l'Administració orientada, en última instància, al desmantellament dels serveis
públics.
De fet la presentació de la proposta es fa incomplint l'article 152.1 de la Constitució
espanyola, a més de l'art. 35 de la LOPJ que obliguen el ministre de Justícia a demanar
informe sobre la proposta a les diferents comunitats autònomes i comptar amb l'opinió de
les mateixes per elaborar l'Avantprojecte i més a unir després al Projecte de Llei que
presenti a les Cambres les propostes de les comunitats autònomes.
Tot i que la ràtio de jutges per cada cent ciutadans és inferior a Espanya a la mitjana
europea, la proposta no fa referència tampoc al possible increment del nombre de jutges i
magistrats, sinó només al contrari, la disminució com revela la disposició transitòria vuitena
El ministre va afirmar el passat 9 de juliol a Valladolid, que no suprimirà cap seu judicial a
Espanya però, de dur-se a terme la proposta publicada, aquesta afirmació no seria certa
perquè de la seva lectura s'extreu que la ‘implantació del nou model condiciona la
despesa que les administracions públiques puguin realitzar en millora dels mitjans
materials al servei de l'Administració de Justícia, sent així que aquell haurà de
localitzar en els edificis i instal·lacions que han d'albergar les seus reflectides en la
present Llei i només en elles’ que estaran només radicades a les capitals de província
segons es deriva de l'articulat de la proposta de Llei orgànica del poder judicial i dels
annexos de la proposta de llei de demarcació i planta. Centralitzar i allunyar la justícia dels
ciutadans, com fa la proposta, és radicalment contrari a la facilitació de la tutela judicial.
Per tant, la proposta presentada suposa un sever risc per a la pervivència del servei públic
de la Justícia, ja que la demarcació passa a ser provincial per als tribunals d'Instància,
excepte a Madrid i Barcelona. La proposta de les lleis de demarcació i planta, i orgànica del
poder judicial comporta la desaparició dels partits judicials amenaçats de supressió o d'una
pèrdua de funcions tal que els convertiria en poc més que seus administratives.
El PSOE defensa el principi de proximitat dels serveis públics, entre ells l'Administració de
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Justícia, als ciutadans; per aquest motiu manifestem la nostra oposició a la reforma de la
Llei de demarcació i planta judicial; perquè no clarifiquen competències, no eviten les
duplicitats, no simplifica l'estructura de l'Administració i sobretot perquè no resolen els
interessos dels ciutadans.
És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la
següent PROPOSICIÓ:
1 .- L'Ajuntament d’Inca insta el Govern d'Espanya a retirar i no portar a efecte les
propostes de reforma de la Llei de demarcació i planta judicial i la Llei orgànica del poder
judicial feta pública en la pàgina web del Ministeri de Justícia.
2 .- L'Ajuntament d’Inca insta el Govern d'Espanya a presentar una nova proposta de
reforma en què en la seva elaboració i contingut:
• Es tinguin en compte les diferents competències que concorren, l'opinió de les comunitats
autònomes, tal com expressa la Constitució espanyola i l'art 35 de la LOPJ.
• Es mantingui la demarcació i planta vinculada als territoris, amb partits judicials com a
estructura territorial dels tribunals d'Instància, mantenint d'aquesta forma els partits judicials
i suprimint que el seu àmbit territorial sigui provincial. Deixant sense efecte la
recentralització que porta a terme a les capitals de província.”
Intervé el Sr. Ramis, ponent de la Moció, i seguidament la resta dels regidors en
representació dels diferents grups municipals.
Cal destacar la intervenció de la Sra. Barcelò, qui proposa una esmena consistent a afegir
un punt més d’acord amb el qual s’estableixi la remissió de la resolució que es consideri a
la Comunitat Autònoma, que és l’encarregada de transmetre al Govern central quina és la
postura davant aquesta Llei de nova planta i demarcació, i que, a més, creu que és
preceptiu que la Comunitat Autònoma es pronunciï. Per tant, creu que seria interessant
donar aquesta forma que sigui a través de la Comunitat Autònoma que es faci la petició de
manteniment dels partit judicial d’Inca i Manacor, i de les oficines judicials, i del Jutjat de
Pau.
El Sr. Ramis accepta la millora aportada per la Sra. Barceló i, a més, proposa que, si tots
els grups hi estan d’acord, la Moció podria ser institucional. Tots els grups hi estan d’acord.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els grups municipals es passen a votar
conjuntament l’esmena proposada pel grup municipal dels Independents d'Inca i l’esmena
consistent que la Moció passi a ser una declaració institucional, i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada del grup municipal
socialista del PSIB-PSOE en contra de la proposta de reforma de la Llei de demarcació i
planta judicial.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DEL PSIB-PSOE PER DUR A TERME
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UNA PROGRAMACIÓ DE FESTES TRANSPARENT I PARTICIPATIVA
Aquesta moció s’ha debatut i votat anteriorment conjuntament amb la Moció del grup
municipal de MÉS per Inca per un nou impuls a la participació ciutadana, que figura en el
punt 6 de l’ordre del dia.
9. MOCIONS URGENTS
A. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 14/2013
Atès que aquesta proposició 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 el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació de crèdit núm. 14/2013, de data 26 de setembre de 2013, i que transcrita
textualment diu:
“Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada el dia vint-i-sis de
setembre de dos mil tretze, informa favorablement la següent proposta de modificació de
crèdit núm. 14/2013 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca:
Exp. modificació de crèdit núm. 14/2013.
Pressupost. Exercici de 2013.
PROPOSTA D’ACORD
Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta corporació municipal, la incoació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2013 de modificació de crèdits per transferència
de crèdit en el Pressupost General de l'exercici de 2013.
Vist l’informe favorable 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. 14/2013 en el
vigent pressupost per transferència de crèdit.
Partides del pressupost de despeses a les que afecte l’expedient:
A. Transferència de crèdit
Altes en el pressupost de despeses
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT MODIFICACIÓ

CRED. DEFINITIU

322,22100

Ensenyament. Energia elèctrica

18.000,00

30.000,00

48.000,00

330,22720

Cultura. Edicions llibres

12.000,00

7.000,00

19.000,00

330,22730

Cultura. Activitats culturals

58.200,00

17.000,00

75.200,00

330,78100

Cultura. Transf. capital Fundació Teatre Principal

800.000,00

90.000,00

890.000,00

432,22611

Ordenació i promoció turística. Festes populars Dijous Bo i Fires

94.000,00

22.000,00

116.000,00

459,61111

Altres infraestructures. Inversions vàries 2013

266.650,00

215.000,00

481.650,00

TOTAL

CRÈD. INICIAL

381.000,00
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Finançament de la transferència de crèdit :

BAIXES EN EL PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA
011,310
151,22604

DESCRIPCIÓ
Deute públic. Interessos de préstecs
Urbanisme. Despeses judicials execució sentències

CRÈD. INICIAL
567.993,74
40.000,00

IMPORT MODIFICACIÓ
125.000,00
20.000,00

CRÈD. DEFINITIU
442.993,74
20.000,00

162,22700
234,22648

Recollida, eliminació i tractament. Neteja
Tercera edat. Despeses diverses activitats 3a edat

3.150.000,00
15.000,00

100.000,00
3.000,00

3.050.000,00
12.000,00

234,48900
241,22647
241,22742

Tercera edat. Altres transferències
Foment de l’ocupació. Altres tallers
Foment de l’ocupació. Estudis i treballs tècnics altres empreses

12.000,00
75.000,00
30.000,00

3.000,00
70.000,00
29.000,00

9.000,00
5.000,00
1.000,00

241,62300
339,22614

Foment de l'ocupació. Maquinaria
Joventut. Activitats d'informació juvenil

17.000,00
50.000,00

6.000,00
10.000,00

11.000,00
40.000,00

912,48900

Òrgans de govern. Altres transferències
TOTAL MODIFICACIÓ

135.000,00

15.000,00
381.000,00

120.000,00

Segon.- Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació, amb l’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.”
Intervé el Sr. Aguilar, ponent de la Moció, i seguidament els portaveus de la resta dels
grups municipals.
El Sr. Batle s’absenta de la sala de plens i passa a presidir la sessió plenària el Sr. Jerez.
Finalitzades les intervencions es passa a votar el dictamen i n’esdevé el següent resultat:
deu (10) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots en contra del grup
municipal dels Independents d'Inca i de MÉS per Inca.
Vist el resultat d’empat, es repeteix la votació amb el mateix resultant que a l’anterior, i
decideix el vot de qualitat del president, que ha estat a favor, per la qual cosa queda
aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de
crèdit núm. 14/2013.
El Sr. Jerez excusa l’absència del Sr. Batle en aquesta votació, ja que ha hagut
d’absentar-se a causa d’una urgència.
10. PRECS I PREGUNTES
A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE
El Sr. Moreno formula les següents preguntes:
1. Recorda que el passat mes de gener varen sol·licitar al Ple una actuació urgent a
l’encreuament dels carrers de Ramon y Cajal i el Germà Benildo, on hi havia hagut un greu
accident de trànsit. Aquesta petició consistia a dur a terme accions per limitar la velocitat
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dels cotxes que baixaven sobretot de la zona dels Molins, ja que és una zona amb molts
d’escolars. Després de vuit mesos demana si no han considerat oportú realitzar alguna
actuació per evitar més accidents i a la vegada exigeixen una ràpida actuació.
El Sr. Jerez en pren nota i respon que en tornaran a parlar amb el cap de la Policia Local.
2. Demana si han tornat a tenir notícies del parc temàtic Terra Santa.
El Sr. Jerez contesta que no n’han tengudes.
3. Volen una valoració sobre el funcionament del pàrquing de caravanes situat a la plaça de
la Mediterrània.
La Sra. Tarragó contesta que en el moment en què l’equip de govern va decidir oferir
aquest pàrquing de caravanes va ser perquè a Mallorca no n’hi havia cap i els va parèixer
interessant que a Inca, un municipi situat al centre, poguessin donar aquesta oferta. Explica
que s’utilitza poc, ella creu que el fet que hi sigui és allò que s’ha de valorar, que és l’únic
que hi ha a Mallorca.
4. Demana quants usuaris han tengut a l’aparcament de caravanes així com el cost del
consum d’aigua i electricitat, serveis que es donen de manera gratuïta.
La Sra. Tarragó contesta que no hi ha comptador de aigua i que per això no li pot dir allò
que s’ha consumit.
5. Demana quina és l’àrea responsable del seguiment i bon funcionament d’aquest
pàrquing de caravanes.
La Sra. Tarragó contesta que l’Àrea de Turisme, i la de Policia, si fos necessari.
6. Demana si els consta que hi ha caravanes que hi estan de forma prolongada i si saben si
es fa un mal ús dels serveis que es presten de manera gratuïta.
La Sra. Tarragó respon que no li consta que en facin un mal ús. Manifesta que els ha
preocupat que hi hagués una caravana que hi estava més temps d’allò que era normal, si
entenen que l’aparcament està pensat per a la persona que ve a fer turisme i no per la que
s’instal·la.
7. Demana si tenen notícies de l’inici de les obres d’un multicines a Inca.
El Sr. Jerez respon que no.
8. Sobre les deficiències de manteniment i instal·lacions del CEIP Miquel Duran i Saurina,
volen saber com estan les converses amb la Conselleria.
El Sr. Jerez respon que han reiterat les darreres setmanes una reunió amb els
responsables d’IBISEC i que els han contestat que, una vegada que el curs estigui
començat i hi hagi un poc de normalitat, tendran dita reunió per explicar-li i ultimar l’informe
que ha acabat el Sr. Martorell i les mancances dels diferents col·legis que hi ha a Inca.
9. Demana si tenen previsions donades per la Conselleria, i en aquest cas per l’IBISEC, de
l’adjudicació i realització de reforma de les obres de l’edifici del Col·legi Miquel Duran i
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Saurina.
El Sr. Jerez respon que no.
10. Demana si pensen posar un servei de consergeria en el centre educatiu Miquel Duran.
El Sr. Jerez respon que amb el canvi de gestió de l’aigua tendran les persones a disposició
de la brigada, fins i tot n’hi ha una d’elles que li ha suggerit la possibilitat d’estar al Col·legi.
Informa que ja n’han parlat amb el director del centre.
11. Demana quins problemes hi ha amb el mercat ecològic que està a la plaça del Mercat
Cobert els dijous.
La Sra. Tarragó respon que els han fet arribar que hi ha poca venda i que han estat
estudiant les possibilitats i possibles causes, s’ha parlat que durant l’estiu la temperatura
que es produeix a la plaça és alta i s’han plantejat, quan acabi el contracte de sis mesos
amb Natura Parc, perquè hi venguessin els animals de raça autòctona, fessin aquesta
mostra i fos més interessant el mercat sobretot per als turistes, traslladar aquests dos llocs
de mercat ecològic que hi ha en aquest moment a altres carrers que considerin més
apropiats. Explica que varen visitar el mercat ecològic de Palma de la plaça dels patins i
que varen estar parlant amb tots els placers que hi ha allà, que són 5 o 6. Informa que els
varen demanar que donassin suport a les parades que hi ha a Inca per ampliar el mercat;
els varen contestar que el mes d’estiu és el més difícil i que per octubre en tornarien a
parlar. Creu que el fet que hi hagi més parades farà que hi hagi més oferta i que el possible
comprador trobi més interessant venir fins al mercat ecològic d’Inca.
B. PRECS I PREGUNTES
INDEPENDENTS D'INCA

QUE

FORMULA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DELS

No es formulen precs ni preguntes per part del grup municipal dels Independents d'Inca.
C. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA
El Sr. Rodríguez comenta que no les ha anunciat perquè pensaven que el Ple s’allargaria,
però explica que vol parlar de dos temes dels quals ja s’ha parlat durant la celebració del
Ple; es tracta de dues qüestions que ja vénen reiterant a les comissions d’Hisenda, de les
quals voldria que quedàs constància al acta del Ple.
1. En primer lloc, demana si ja han sortit publicades les ajudes dels Fons FEDER.
El Sr. Jerez contesta que el Sr. Vera va dir que estaven aprovades i que esperaven que
entre avui i dilluns sortissin publicades al BOIB.
El Sr. Rodríguez insisteix si se sap si en el dia d’avui s’ha publicat.
El Sr. Jerez li reitera les paraules que va anunciar el Sr. Vera.
El Sr. Rodriguez entén que a dia d’avui no se sap si s’ha publicat res.
2. En segon lloc, recorda que a un ple de fa quatre mesos varen demanar un llistat
d’associacions d’Inca amb les subvencions que rebien tan en espècies com amb doblers, i
diu que l’única regidora que els ha dirigit la informació completa ha estat la Sra. Malén
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Cantarellas. A dia d’avui, després de fa 4 mesos, disposen d’un llistat d’associacions
incomplet i, a més, en el referit llistat no consten les subvencions que s’enduen. Per tant,
demana que l’equip de govern tengui un responsable de coordinar les diferents àrees i que
els facin arribar aquesta informació. Insisteix que fa quatre mesos que la demanen i creu
que ara sí que és urgent, ja que han aprovat una moció amb què s’han compromès que en
un termini d’un mes parlarien d’aquest tema, però, si no tenen ni els números ni saben
quines són les associacions, serà en va.
El Sr. Jerez contesta que el coordinador n’ha pres nota i li assegura que en els propers dies
tendrà resposta.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les catorze i cinc minuts,
de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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