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A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), a les deu hores del dia 25
d'octubre de 2013, 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, 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
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moment indicat), 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.

INTERVENTORA MUNICIPAL
Sra. Francisca Martorell Pujadas
TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27 DE SETEMBRE
DE 2013.
El Sr. Ramis suggereix la transcripció literal del punt núm. 4: “Moció del grup municipal
de MÉS per Inca en favor de l'educació i de la vaga indefinida de docents” i la del punt
núm. 10: “Precs i preguntes”.
Els diferents grups convenen mantenir una reunió per tractar l'assumpte de la redacció
de les actes de les sessions del Ple.
S'acorda aprovar l’Acta de la sessió anterior per unanimitat dels membres presents (20)
amb les rectificacions proposades pel Sr. Ramis.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 991 AL 1.120 DE
2013
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 991 al 1.120 de 2013.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEL TERCER TRIMESTRE SOBRE
L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST, RDL 4/2012
Els reunits consideren la Dació de compte de l’informe del tercer trimestre sobre
l’execució del Pla d’Ajust, RDL 4/2012, de data 21 d'octubre de 2013, i que transcrita
textualment diu:
“Sr. Rafel Torres Gómez, batle president de l'Ajuntament d'Inca, es dóna compte de
l'informe explicatiu del tercer trimestre (s'adjunta annex) sobre l'execució del Pla d'Ajust
aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'acord amb l'RDL 4/2012, que ha estat remès al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
'INFORME EXPLICATIVO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE APROBADO
DE ACUERDO CON EL RDL 4/2012 DEL AYUNTAMIENTO DE INCA DEL TERCER
TRIMESTRE 2013
Hay que poner en consideración en primer lugar que dicho informe de seguimiento del
plan de ajuste del Ayuntamiento de Inca y sus Organismos Autónomos ha sido realizado
sobre datos provisionales, y que hasta la liquidación del 2013 y el avance de los
próximos trimestres los datos remitidos pueden sufrir alguna variación.
En relación a la ejecución de los ingresos previstos en el plan de ajuste y en las
previsiones iniciales del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Inca hay que
indicar que en los derechos reconocidos no se prevén desviaciones negativas en su
conjunto sobre las previsiones realizadas.
En Plan de Ajuste aprobado se preveían mayores ingresos por actuaciones de
inspección tributaria en el Impuesto de construcciones y obras y el Impuesto de
Actividades Económicas, en el tercer trimestre del 2013 se han ingresado por este
concepto la cantidad de 64.444,02 €.
En relación a la ejecución del presupuesto de gastos previsto en el plan de ajuste, el
capitulo 1 de personal no se ha producido incremento de plantilla y en el año 2013 se ha
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procedido a la amortización de cuatro plazas vacantes por jubilación o defunción.
Hay que indicar que se ha dado cumplimiento a la remisión de los informes de
morosidad de los tres primeros trimestres del año 2013.”
Finalitzades les intervencions, els reunits es donen per assabentats de l’informe del
tercer trimestre sobre l’execució del Pla d'Ajust, RDL 4/2012.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16/2013
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació de crèdit núm. 16/2013, de data 17 d'octubre de 2013, i que transcrit
textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada el dia desset d’octubre
de dos mil tretze, informa favorablement la següent proposta de modificació de crèdit
núm. 16/2013 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca: Exp. Modificació de crèdit núm.
16/2013. Pressupost. Exercici de 2013.
PROPOSTA D’ACORD
Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, batle d'aquesta corporació municipal, de la
incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2013 de modificació per
suplement de crèdit del pressupost de l’Ajuntament d’Inca de l'exercici de 2013.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en ple
l’adopció dels següents ACORDS
1r. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2013 en el
vigents pressuposts per suplement de crèdit del pressupost de l’Ajuntament d’Inca de
l'exercici de 2013.
Partides del pressupost de despeses de l’Ajuntament d’Inca a les quals afecta
l’expedient:
Suplement de crèdit. Altes en el pressupost de despeses
PARTIDA

011.91300

DESCRIPCIÓ
Deute públic.
Amortització de
préstecs a llarg
termini d’ens de
fora del sector
públic
TOTAL

CRÈD. INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈD.
DEFINITIU

2.148.014,98

2.406.652,34

4.554.667,32

2.406.652,34

Finançament del suplement de crèdit. Altes en el pressupost d’ingressos
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PARTIDA

DENOMINACIÓ

CRÈDIT INICIAL

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT
DEFINITIU

87000

Romanent de
tresoreria per
despeses
generals

0,00

2.406.652,34

2.406.652,34

TOTAL

2.406.652,34

2n. Exposar al públic la seva aprovació inicial al tauler 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.”
“Francisca Martorell Pujadas, interventora de l'Ajuntament d’Inca, CERTIFICO:
Que el romanent líquid de tresoreria determinat com a conseqüència de la liquidació del
Pressupost de l'Ajuntament d’Inca de l’any 2012 per a 2013 és el següent:
•

Deutors pendents de cobrament a 31/12/2012
Drets pressupostaris liquidats pendents de cobrament
de l'exercici de 2012 i dels anteriors a 2012....................................13.873.934,14 €
Deutors no pressupostaris pendents de cobrament...........................1.555.432,35 €
Total.................................................................................................15.429.366,49 €

•

Obligacions reconegudes pendents de pagament a 31/12/2012
Obligacions pressupostàries reconegudes a l'exercici de 2012
i en els anteriors a 2012....................................................................5.015.760,17 €
Saldos dels comptes de creditors no pressupostaris.........................2.092.105,38 €
Pagaments pendents d’aplicació..........................................................200.000,00 €
Total...................................................................................................6.907.865,55 €
Fons líquids a la tresoreria a final d'exercici.......................................6.421.956,62 €
- Saldos de dubtós cobrament...........................................................4.758.398,28 €
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL..........................................10.185.059,28 €
Romanent de tresoreria afectat a despeses
amb finançament finalista.....................................................................327.842,26 €
Diferència: romanent de tresoreria
de despeses generals o inicials.........................................................9.857.217,02 €
Romanent de tresoreria de despeses generals utilitzat
per finançar modificacions de crèdit aprovades...............................................0,00 €
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA DISPONIBLE...................9.857.217,02 €”.
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Durant la primera intervenció del Sr. Aguilar, la Sra. Llobera s'incorpora a la sala de
plens.
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 deu (10) vots en
contra del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal dels Independents d'Inca i el
grup municipal de MÉS per Inca.
Atès el resultat de les votacions, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 16/2013.
9. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, ELS
INDEPENDENTS D’INCA I MÉS PER INCA SOBRE PARTICIPACIONS
PREFERENTS.
10. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, ELS
INDEPENDENTS D’INCA I MÉS PER INCA PER SOL·LICITAR LA DECLARACIÓ
COM A ABUSIVES DE LES “CLÀUSULES TERRA”.
El Sr. Batle sol·licita, abans de procedir al debat del punt núm. 5 de l'ordre del dia, i a
petició del grup municipal MÉS per Inca, canviar l'ordre del Ple i debatre a continuació de
manera conjunta els punts núm. 9 i 10, ja que s'ha demanat una intervenció i les
persones que han d'intervenir a determinada hora no hi podran ser presents, i després
retornaran al punt núm. 5. Els assistents accedeixen al canvi del ordre del dia.
Atès que aquestes dues mocions, la dels punts del ordre del dia 9 i 10, no han estat
dictaminades 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 conjunta dels grups municipals del PSIB-PSOE, els
Independents d’Inca i Més per Inca sobre participacions preferents, de data 21 d'octubre
de 2013, i que transcrita textualment diu:
“Els grups municipals sotasignats, a instància de l'associació ADICAE, sotmeten a la
consideració del Ple la següent MOCIÓ:
Vist que segons les dades de la pròpia Comissió Nacional del Mercat de Valors s'han
emès al llarg d'aquests anys prop de 40 mil milions d'euros en participacions preferents i
obligacions subordinades, majoritàriament comercialitzades entre petits estalviadors que
desconeixien els riscos del producte que se'ls oferia.
Vist que en els últims mesos han estat milers els afectats que han formulats denúncies
davant els serveis d'atenció al client de les entitats i davant la pròpia CNMV per
denunciar la irregular comercialització d'aquest producte al·legant falta de transparència
per no haver estat informats ni de les seves característiques ni dels seus riscos, i
especialment de la seva escassa o nul·la liquiditat, i fins i tot del seu caràcter perpetu.
Vist que a la majoria d'aquests estalviadors se'ls va assegurar que el que contractaven
era un dipòsit a termini fix les quantitats del qual podien reemborsar quan volguessin.
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Vist que malgrat sol·licitar-ho reiterades vegades les entitats comercialitzadores s'han
negat a retornar els diners als afectats sumint-los en moltes de les ocasions en una
situació desesperada.
Vist que, a més, en la pràctica totalitat dels casos denunciats es tracta d'estalviadors
amb historial mancat d'inversions arriscades, i que per norma general els seus estalvis
sempre els havien rendibilitzat amb la contractació de dipòsits bancaris i imposicions a
termini fix que els permetien rescatar els seus diners quan volguessin.
Vist per tant que aquesta pràctica ha estat completament generalitzada en els últims
anys i que les solucions proposades per les diferents entitats no satisfan en absolut el
dret dels afectats a accedir de forma immediata a la totalitat dels seus estalvis.
Vist que aquestes solucions imposades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària
en el cas de les entitats amb problemes de solvència, nacionalitzades o no, han passat
per imposar injustes i inacceptables quitacions als estalviadors de les Illes Balears i
convertir-los en accionistes forçosos, circumstància que els ha portat a assumir
quantioses pèrdues addicionals.
Considerant que tot l'aquí exposat vulnera l'actual marc jurídic, i en particular la
normativa financera i de consum.
Considerant que s'han comès diverses irregularitats en la comercialització d'aquestes
participacions preferents i obligacions subordinades, en particular en allò que concerneix
a una total falta d'informació sobre les característiques del producte sobretot pel que fa a
la seva falta de liquiditat i la seva perpetuïtat, ja que sota l'aparença d'un dipòsit es va
col·locar un producte complex i de risc, la 'inversió del qual' no pot ser recuperada en
aquests moments de crisi econòmica, just quan més necessari es feia disposar d'ella.
Considerant que en matèria financera han existit nombroses irregularitats en
incomplir-se el que es disposa en la normativa MIFID ja que en la majoria de casos no
s'ha realitzat test d'idoneïtat ni conveniència algun, com obliga respecte als inversors
minoristes l'esmentada normativa, i si ha estat realitzat, no ha estat emplenat pel
consumidor, sent emplenat per l'entitat i presentat a la signatura al consumidor com un
mer formalisme més.
Considerant que han existit casos fins i tot de persones que, amb el primer test realitzat
sobre el seu perfil de l'inversor, posteriorment en contracte s'han exclòs els seus efectes
imposant mitjançant contracte d'adhesió clàusules que fan que el consumidor es
contradigui dels resultats d'aquest test, quedant contemplat en el clausulat que és sota la
seva responsabilitat, qüestió aquesta que concerneix de ple a la normativa de protecció
de consumidors.
Considerant que no hi ha hagut per part de les entitats emissores i comercialitzadores de
preferents una informació suficient, veraç, clara i comprensible, com ha de ser la
informació que es transmeti al consumidor, i tenint en compte que el text refós de la Llei
general de defensa dels consumidors i usuaris considera com un dret bàsic del
consumidor la protecció dels seus legítims interessos, econòmics i socials, en particular
enfront de les pràctiques comercials deslleials i les clàusules abusives.
Considerant que la pròpia CNMV, com ha estat així reflectit en diversos diaris
econòmics, conscient d'aquestes irregularitats ha obligat els propis bancs i caixes a
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cessar en aquestes fórmules arbitràries i opaques de compravenda de preferents i les ha
obligat a inserir les ordres de compra i venda en un mercat secundari més transparent.
Considerant que tot l'anteriorment exposat encara que depèn principalment d'una
normativa de competència estatal i europea i de l'actuació dels supervisors i reguladors
nacionals, és competència de les autoritats de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la supervisió en matèria de consum.
Considerant que és imprescindible per celebrar un contracte amb un consumidor que la
informació que se li subministri per les empreses sigui veraç, clara i comprensible, i que
si es determina l'incompliment de tals disposicions informatives obligatòries, els
municipis tenen facultats per investigar les mateixes amb efecte d'exercitar les accions
pertinents o donar-los el camí adequat a les denúncies.
Considerant que l'article 51 de la Constitució, principi rector de l'economia dirigit a tots
els poders públics, obliga a aquests a garantir la defensa dels consumidors i usuaris
'protegint, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos
econòmics d'aquests'.
Considerant que a més els efectes dramàtics d'aquestes pràctiques es concreten en
gran part en l'àmbit municipal de les Illes Balears, ja que és als ajuntaments on es
dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els
ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es
vulneren els drets fonamentals i els drets com a consumidors dels seus ciutadans, dels
quals ells a tenor de la normativa extractada han d'estar vigilants; en segon lloc, perquè
en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les
peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides per no haver pogut accedir a uns
recursos que són a més seus, la qual cosa resulta a més d'il·lícit, injust per a la resta
dels habitants del municipi que són els que sufragaran amb els seus recursos aquestes
demandes que en tot cas haurien de ser ateses pels qui van originar la situació de
necessitat, els bancs i les caixes d'estalvi.
Considerant que, com a conseqüència de l'anterior, que aquesta situació de bloqueig
dels estalvis i conversions i bescanvis indiscriminats, comporten alts nivells d'inseguretat
susceptibles de provocar la pertorbació de l'ordre públic i la pau social, i considerant que
els ajuntaments tenen l'encàrrec de mantenir la seguretat i l'ordre en el conjunt del
territori municipal i a més potestat sobre matèria de consum, en tant labor inspectora i
sancionadora.
L'Ajuntament d'Inca adopta els següents ACORDS:
1r. Sol·licitar en els consells d'administració i assemblees generals de les caixes en les
quals intervinguin a través de la representació que ostenten en virtut de la LORCA que
es reemborsi de forma immediata el 100 % del capital dipositat a aquells consumidors
amb participacions preferents o deute subordinat amb un perfil de risc conservador
(segons la seva experiència inversora prèvia, cultura financera i formació) que buscaven
un termini fix amb capital garantit i hagin sol·licitat el reemborsament (venda al 100 % al
mercat secundari) o no, intercedint a més en aquests òrgans per procurar una sortida
adequada per a la resta d'afectats. En aquest sentit, tenint en compte que la hi ha
afectats que són titulars de deute subordinat, en el cas que no se'ls pugui proveir de
liquiditat de manera immediata, que almenys es respectin els contractes signats en el
seu moment i que es retorni la totalitat del dipositat en aquests productes en la data del
seu venciment, tal com estipulaven les pròpies condicions contractuals.
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2n. Instar al més alt nivell els presidents, directors i responsables de zona de les entitats
que tinguin presència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que negociïn una
sortida per als estalviadors que necessitin de forma urgent els seus estalvis.
3r. Que se sol·liciti a les entitats financeres la seva adhesió a un Sistema Arbitral per a la
resolució d'aquests casos just i equitatiu, no com el plantejat per a les nacionalitzades,
de cara a evitar discriminacions entre els ciutadans en funció de l'entitat de la qual siguin
clients, i especialment instar a les entitats al fet que habiliti aquest mecanisme
extrajudicial (però de manera universal, objectiva i col·lectiva) per donar una sortida
digna als ciutadans de les Illes Balears. Parlem d'un model d'Arbitratge alternatiu,
col·legiat, conforme al que es disposa en els articles 19.2 i 33.2 del Reial decret
231/2008, de 15 de febrer; universal, col·lectiu, en lloc de processos individuals, sota la
fórmula prevista en el Reial decret 231/2008, encara que això fora per acumulació de
casos semblants. D'aquesta forma s'evitarien tràmits innecessaris i es propiciaria una
més eficaç resolució de les qüestions plantejades.
4t. Instar l'Institut de Consum de les Illes Balears a verificar el compliment per part de les
entitats comercialitzadores d'aquests productes de la normativa de consum.
5è. Sol·licitar per part de l'Administració Autonòmica un suport ferm i decidit a la labor
informativa de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE), per
ser l'organització que més i millor està defensant els drets dels afectats (amb una
Plataforma que agrupa a prop de 50.000 persones en tot Espanya i diversos milers a les
Illes Balears), de manera que es proveeixi dels mitjans que siguin necessaris perquè
aquesta funció pugui ser realitzada amb la major diligència i garanties, sempre en
benefici dels perjudicats.
6è. Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al Ministeri
d'Economia i, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament de
les Illes Balears, a ADICAE i a les associacions d'àmbit balear.”
Els reunits consideren la Moció conjunta dels grups municipals del PSIB-PSOE, els
Independents d’Inca i Més per Inca per sol·licitar la declaració com a abusives de les
“Clàusules Terra”, de data 21 d'octubre de 2013, i que transcrita textualment diu:
“Els grups municipals sotasignats, a instància de l'associació ADICAE, sotmeten a la
consideració del Ple la següent MOCIÓ:
L'objecte d'aquesta moció és el de regular com a abusives les clàusules de limitació a la
variabilitat del tipus d'interès, conegudes com a clàusules terra.
En moments de tipus baixos com l'actual que podrien suposar un alleujament a les
economies domèstiques que estan sofrint dificultats per fer front a la seva quota
hipotecària, els consumidors no poden beneficiar-se d'aquestes baixades degudes a
unes clàusules incloses en els seus préstecs que limiten la variació a la baixa dels tipus
d'interès impedint, amb gran alarma social, la translació efectiva de la reducció dels tipus
d'interès oficials de la zona Euro als consumidors.
Durant els últims anys, en lloc d'aprovar mesures que facilitin el pagament de la quota
hipotecària i, per tant, el manteniment de l'habitatge per part dels ciutadans hipotecats,
s'han assignat fons a entitats financeres que no han mostrat el més mínim interès a
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eliminar clàusules que, com les clàusules solc, estan augmentat les dificultats dels
consumidors i fins i tot portant-los, en alguns casos, al procediment d'execució
hipotecària.
Aquestes clàusules terra han estat, en la majoria de casos, predisposades al costat
d'unes altres que limiten a l'alça les pujades de tipus (denominades per això 'sostre'). No
obstant això, és més que evident pensar que aquesta limitació a l'alça en cap moment
desplegarà els seus efectes beneficiosos per al consumidor donades les elevades cotes
que aconsegueix. Així ho va reconèixer el propi Banc d'Espanya en informe de data 16
d'abril de 2010 '(..) les acotacions a l'alça, malgrat aconseguir una part significativa de la
cartera no tenen, en general, virtualitat com a mecanisme de protecció real i efectiva
enfront d'increments de tipus d'interès'.
A pesar que la sentència de 9 de maig de 2013 del Tribunal Suprem ha determinat la
nul·litat de les clàusules terra imposades per tres entitats concretes, la resta la segueixen
aplicant i continuen fins i tot oferint acords perniciosos per al consumidor oferint, de
vegades, una petita rebaixa de la clàusula terra a canvi de renunciar a les accions legals
de reclamació per la mateixa. D'aquesta forma es dóna la indesitjable circumstància que
mentre existeixen consumidors que es veuen alliberats d'aquesta clàusula per ser clients
d'una de les tres entitats financeres, centenars de milers de consumidors segueixen
patint els seus efectes quan els seus casos tenen idèntiques característiques.
Amb l'objectiu d'eliminar dels préstecs hipotecaris dels consumidors aquestes clàusules i
facilitar d'aquesta manera als mateixos el pagament de la quota hipotecària i, en última
instància, afavorir que deixin de seguir engrossint-se les ja de per si escandaloses
estadístiques d'execucions hipotecàries facilitades pel Consell General del Poder
Judicial, ADICAE ha elaborat una proposta de proposició de llei per a la declaració com a
abusives de les denominades 'clàusules terra'.
La proposta d'ADICAE implicaria afegir un nou apartat 7 a l'article 86 del Reial decret
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general
per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries. Així se
sol·licita que es regulin com a abusives aquelles estipulacions que en contractes de
préstec o crèdit de garantia hipotecària en els quals el ben hipotecat sigui l'habitatge
familiar, fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d'interès contractat i reuneixin
almenys UNA de les següents característiques:
A. Que només s'hagi fixat un límit a la baixada de tipus, però no es prevegi en el
contracte cap límit per a la pujada d'aquests.
B. Que el límit establert a la baixada dels tipus d'interès sigui major al 50 % del valor
d'índex de referència aplicable en el moment de la contractació que figuri en
contracte, amb l'única excepció de límits que s'estableixin en l'1 %, supòsit en el
qual la limitació percentual contemplada en aquest epígraf no serà aplicable.
C. Que la diferència entre el límit fixat en contracte per a l'alça i la baixa dels tipus
d'interès sigui major a 5 punts.
Aquesta modificació proposada s'aplicarà a més de futurs contractes de préstecs
hipotecaris a aquells que en el moment de la seva entrada en vigor tinguin saldo pendent
d'amortització sense que la modificació repercuteixi en cost algun per al consumidor.
Per tot això, se sol·licita al PLE d'aquest Ajuntament l'aprovació del següent ACORD:
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L'Ajuntament d'Inca sol·licita al Govern de l'Estat l'aprovació de la proposta de regulació
de clàusules terra que l'associació de consumidors ADICAE ha presentat amb la intenció
de declarar abusives les clàusules de limitació a la variabilitat dels tipus d'interès
imposades en els contractes de préstecs hipotecaris a particulars.”
Durant la intervenció del Sr. Aguilar, el Sr. Batle abandona la sala de plens. El Sr. Jerez
presideix la sessió.
Els reunits acorden la modificació de l'apartat 5è de la moció del punt nº 9 del ordre del
dia, la redacció del qual serà la següent:
“5è. Sol·licitar per part de l'Administració Autonòmica un suport ferm i decidit a la labor
informativa de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE), així
com d'altres organitzacions que treballen en la mateixa línia, de manera que es proveeixi
dels mitjans que siguin necessaris perquè aquesta funció pugui ser realitzada amb la
major diligència i garanties, sempre en benefici dels perjudicats”.
Les mocions conjuntes dels grups municipals del PSIB-PSOE, els Independents d’Inca i
Més per Inca sobre participacions preferents i per sol·licitar la declaració com a abusives
de les “clàusules terra”, amb l’esmena abans aprovada, es declaren aprovades per
assentiment de tots els grups polítics.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L’APROVACIÓ
EXTRAJUDICIAL DE FACTURES
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a
l’aprovació extrajudicial de factures, de data 17 d'octubre de 2013, i que transcrit
textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA
Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada dia desset d’octubre de
dos mil tretze, informa favorablement, la següent proposta de despeses:
El Sr. Rafel Torres Gómez, batle de l'Ajuntament d'Inca, eleva a la consideració del PLE DE
L'AJUNTAMENT el següent
Assumpte: aprovació extrajudicial d'unes factures de l'exercici de 2012 i anteriors de
l’Ajuntament d’Inca i de l’Organisme Autònom Residencia Miquel Mir.
Atesa l'arribada de factures dins l’any 2013 corresponents a l’any 2012 i anteriors de
tasques realitzades per l’Ajuntament d’Inca i que varen quedar fora del seu corresponent
pressupost, les quals s’adjunten a la present proposta, en forma d'annex una relació de les
esmentades factures, així com la necessitat d’imputació del premi de cobrança en
voluntària al pressupost de despeses per regularitzar els comptes.
Examinat l'expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit corresponents
bàsicament a l'exercici de 2012 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l'article 60.2,
en relació amb el 26.2c), ambdós del Reial decret 500/90. de 20 d'abril, i atesos els
informes de la interventora de la corporació, es proposa, amb dictamen previ de la
Comissió Informativa conjunta d’Urbanisme i d'Economia i Hisenda, al Ple de la corporació
l'adopció del següent acord:
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1r. Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures, relacionades a
l'expedient, corresponents a l'exercici 2012 i anteriors, per un import de 353.150,72 euros
en càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Inca i l’import de 90,33 euros amb càrrec al
pressupost de l’OA Residencia Miquel Mir per a l’exercici 2013.
2n. Aplicar les esmentades despeses a les partides de despeses del vigent pressupost de
2013, d'acord amb l'aplicació pressupostària suggerida en la relació de factures.
No obstant això, l’Ajuntament en ple acordarà el que estimi més adient per als interessos
municipals.”
Durant la primera intervenció del Sr. Ramis el Sr. Batle s'incorpora a la sala de plens.
El Sr. Ramis i el Sr. García manifesten que volen que consti en acta la transcripció literal de
la intervenció del Sr. Aguilar perquè no coincideixen que les factures es retirin a causa que
els grups de l'oposició ho sol·licitin, sinó que el grup municipal del Partit Popular no ha fet
les feines ben fetes.
El Sr. Aguilar demana a la Sra. Interventora si poden deixar damunt de la taula aquesta
relació de factures de l'empresa SOREA a efectes que l'enginyer municipal redacti un
informe, s'extreuen de la relació de factures extrajudicials les de SOREA, hauran d'esperar
uns mesos més que facin l'informe. Exposa que són factures que han arribat extrajudicials,
que tenen el vistiplau del tècnic, estan firmades per ell, explica que les volien pagar perquè
ja estaven fora de termini, corren el risc que els reclamin judicialment, però esperaran
l'informe del tècnic. No té cap interès ocult a aprovar-les. Té clar que les anàlisis s'han duit
a terme s'han revisat per l'enginyer i les factures estan firmades per ell, però que les
factures es poden llevar i no hi ha cap problema.
Informa que seguiran amb la resta d'extrajudicials que es limiten a 17.000 euros de petites
factures. Comenta que no hi ha descontrol, són factures totes elles que han entrat una
vegada tancat l'exercici comptable, no són factures que hagin ocultat, intentat desviar o
llevar d'enmig de la revisió dels tècnics, sinó que totes elles –com veuran a la relació– han
entrat amb posterioritat del tancament de l'exercici. Una vegada tancat, no es pot tornar a
obrir, per la qual cosa no queda altre remei que reconèixer-les com a extrajudicials. Són
despeses corrents de l'Ajuntament perquè són d'escassa quantitat, però han arribat fora de
termini. L'altra partida important de 290.000 euros torna a repetir que és un problema de
comptabilització que no estava en la partida adequada, però tampoc perquè s'hagi volgut
maquillar, sinó perquè no es va comptabilitzar una despesa que s'havia realitzat. Un cop
detectada l'errada, es comptabilitza. Espera que no hi hagi més extrajudicials, dins els
calaixos ja no en queden, però potser arribin fora de termini, i si la feina està feta, s'han de
pagar. De fet, explica que ha arribat una factura d'un treball que creuen que no està fet;
està en via judicial i ja veuran què dictamina el jutge.
Informa que el mes que ve tornaran a dur les factures de SOREA amb l'informe del tècnic.
No hi ha expedient de contractació perquè des de l'any 2006-2007 es vénen aprovant per
extrajudicials.
Quant a l'exemple de les factures de corrent que estan retingudes, si no duen la firma del
tècnic que les revisa, no les paguen. Les de SOREA venien amb la firma del tècnic, per
això la duen a pagar, perquè, si un tècnic la firma, se suposa que estan conformes.
El Sr. Ramis demana, si són d'enguany i no hi ha partida, per què no demanen una
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modificació de crèdit.
El Sr. Aguilar contesta que ja no hi ha temps, que el mes que ve duran l'informe i les
aprovaran amb aquest, i així l'oposició n'estarà totalment informada.
El Sr. García demana que l'informe sigui revisat pel tècnic, Intervenció i Secretaria sobre la
legalitat de l'expedient, que no es confonguin.
El Sr. Aguilar contesta que sobre la legalitat ja ho saben perquè vénen per extrajudicials.
El Sr. García vol un informe que ho digui.
El Sr. Ramis comenta que amb el nou sistema d'actes de Ple voldria que constàs aquesta
intervenció del Sr. Aguilar en el sentit que enguany ja no hi ha temps per dur a terme noves
modificacions de crèdit.
A continuació es passa a votar l’esmena de retirar aquestes factures de SOREA i
n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular,
dos (2) vots en contra del grup municipal dels Independents d'Inca i vuit (8) vots
d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE i el grup municipal de MÉS per Inca.
Seguidament es passa a votar el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: onze
(11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, vuit (8) vots en contra del grup
municipal del PSIB-PSOE i el grup municipal dels Independents d'Inca, i dos (2) vots
d'abstenció del grup municipal de MÉS per Inca.
Una vegada esmenat i aprovat, la redacció textual del Dictamen és la següent:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA
Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada dia desset d’octubre de
dos mil tretze, informa favorablement, la següent proposta de despeses:
El Sr. Rafel Torres Gómez, batle de l'Ajuntament d'Inca, eleva a la consideració del PLE DE
L'AJUNTAMENT el següent
Assumpte: aprovació extrajudicial d'unes factures de l'exercici de 2012 i anteriors de
l’Ajuntament d’Inca i de l’Organisme Autònom Residencia Miquel Mir.
Atesa l'arribada de factures dins l’any 2013 corresponents a l’any 2012 i anteriors de
tasques realitzades per l’Ajuntament d’Inca i que varen quedar fora del seu corresponent
pressupost, les quals s’adjunten a la present proposta, en forma d'annex una relació de les
esmentades factures, així com la necessitat d’imputació del premi de cobrança en
voluntària al pressupost de despeses per regularitzar els comptes.
Examinat l'expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit corresponents
bàsicament a l'exercici de 2012 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l'article 60.2,
en relació amb el 26.2c), ambdós del Reial decret 500/90. de 20 d'abril, i atesos els
informes de la interventora de la corporació, es proposa, previ dictamen de la Comissió
Informativa conjunta d’Urbanisme i d'Economia i Hisenda, al Ple de la corporació l'adopció
del següent acord:
1r. Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures, relacionades a
l'expedient, corresponents a l'exercici 2012 i anteriors, per un import de 315.377,03 euros
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en càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Inca i l’import de 90,33 euros amb càrrec al
pressupost de l’OA Residencia Miquel Mir per a l’exercici 2013.
2n. Aplicar les esmentades despeses a les partides de despeses del vigent pressupost de
2013, d'acord amb l'aplicació pressupostària suggerida en la relació de factures.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient per als interessos
municipals.”
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per a l’aprovació extrajudicial de factures.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L’APROVACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a
l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles, de data 17
d'octubre de 2013, i que transcrit textualment diu:
“Informe-proposta que emet la Interventora Municipal en relació amb la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles.
La darrera modificació del tipus de gravamen de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre béns immobles va ésser aprovada definitivament per acord plenari del 21
de desembre de 2012 i entrà en vigor l’1 de gener de 2013 (BOIB núm.195/2012 de
29/12/2012), modificació que va consistir en una reducció del tipus de gravamen per als
béns de naturalesa urbana (del 0,55 % al 0,52 %).
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles del 16 al 19 el procediment
per a la modificació de les ordenances fiscals.
L’Àrea d’Economia i Hisenda considera, d’acord amb la potestat que atribueix l’article 72
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i vist que el coeficient
d’actualització del valor cadastral per a l’any 2014 serà de l’u (1), considera adient reduir
el tipus de gravamen fins arribar al mínim establert per llei que es fixa en 0.50 %, perquè
així tots els rebuts sofreixin una rebaixa de la quota a pagar l’any 2014.
Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,50 %.
Atès el que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases de règim local, correspon al Ple
l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
Per tot allò exposat, aquesta Delegació de Batlia és del parer que per l’Ajuntament ple
podrien adoptar-se els següents ACORDS davant el Ple amb dictamen previ de la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda:
1r. En compliment del que disposen els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei de
les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), s’acorda aprovar
provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns
immobles de naturalesa urbana i rústica, que afecta l’art. 14 punt 3, i queda la seva
redacció com es transcriu a continuació:
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Article 14
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el
tipus de gravamen.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’ import de les
bonificacions previstes legalment.
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits previstos a la Llei reguladora
són els següents:
•
•
•

Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,50 %.
Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,60 % .
Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %.

2n. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança continguda a
l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de
major tirada de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes.
3r. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu i
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de
l'Ordenança. En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord provisional
s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord.”
Finalitzades les intervencions, es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent
resultat: denou (19) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, el grup municipal
del PSIB-PSOE i el grup municipal dels Independents d'Inca, i dos (2) vots d'abstenció
del grup municipal de MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per a l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns
immobles.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
L’ATORGAMENT DELS PREMIS DIJOUS BO 2013

DE

CULTURA

PER

A

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a
l’atorgament dels Premis Dijous Bo 2013, de data 17 d'octubre de 2013, i que transcrit
textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER A L’ATORGAMENT
DELS PREMIS DIJOUS BO 2013
La Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, reunida en sessió ordinària de
dia 16 d’octubre de 2013, dictaminà favorablement la següent proposta referida a
l’atorgament dels Premis Dijous Bo 2013, que eleva a la consideració del Ple municipal
per a la seva aprovació:
Atorgar els Premis Dijous Bo 2013 a les següents candidatures:
a) Premi Dijous Bo de la Comunicació: Inca Ràdio, hereva de Radio Balear Inca,
i tot l’equip històric de periodistes.
b) Premi Dijous Bo d'Acció cívica i social: Amadiba.
c) Premi Dijous Bo d'Economia: comerç Can Pere.
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d) Premi Dijous Bo de l’Esport: Bernat Cabrer González.
e) Premi Dijous Bo de les Arts, les Ciències i la Cultura: Pedro Ballester del Rey.
f) Premi d'Honor Dijous Bo: Monges Jerònimes.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar el
que consideri convenient d’acord amb els interessos municipals.”
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 del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal dels Independents
d'Inca i el grup municipal de MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
de Cultura per a l’atorgament dels Premis Dijous Bo 2013.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER UN FINANÇAMENT
MÉS JUST
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal de Més per Inca per un finançament
més just, de data 11 d'octubre de 2013, i que transcrita textualment diu:
“El Consell de Ministres del passat 27 de setembre va aprovar el projecte de Llei dels
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014. Es tracta d’un projecte de Llei profundament
injust amb les Illes Balears, atès que ens situa a la cua de l’Estat en termes d’inversions
(66 euros/habitant/any front als més de 200 de la mitjana), després d’haver patit ja una
retallada de més d’un 45 % en els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any passat.
A aquesta situació cal sumar-li el fet de patir una espoliació fiscal i un sistema de
finançament autonòmic que perjudica greument l'economia de les Illes Balears i que té
unes repercussions concretes que afecten la qualitat de vida de les persones. Així, en
els darrers 17 anys, els ciutadans de les Illes Balears han pagat a l'Estat 57.116 milions
d'euros en concepte d'imposts que no han tornat ni en inversions, ni en serveis, ni en
benestar per a les persones. Segons les dades de 2005, les úniques oficials per part del
Govern de l'Estat que féu públiques el 2008, les Illes Balears aportaven a l'Estat 3.190
milions d'euros que no retornen.
A més, una vegada més, el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat 2014
incompleix allò signat als convenis subscrits entre el govern de l'Estat i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i nega les inversions estatutàries, que són d’obligatori
compliment d’acord amb allò establert al nostre Estatut d’Autonomia, que té rang de Llei
orgànica.
Les institucions públiques de les Illes Balears han de fer pinya davant aquest sistema
injust i discriminatori cap als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears per part del
Govern de l’Estat espanyol, que deixa les Illes Balears a la cua d’inversions en sanitat,
educació i infraestructures, i que en l’actual situació de crisi agreuja la situació de
pobresa i els desequilibris que ja pateix la nostra societat.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Inca adopta els següents ACORDS:
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1r. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l’Estat a retirar el projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l'any 2014.
2n. L’Ajuntament d'Inca convida els diputats, diputades, senadors i senadores elegits per
la circumscripció de les Illes Balears a esmenar el projecte de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l'any 2014 tot situant-nos com a mínim en la mitjana pel que fa a les
inversions territorialitzades.
3r. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l'Estat a habilitar en els Pressupostos
Generals de l’Estat per a l'any 2014 una partida per contribuir a la rehabilitació del Teatre
Principal d'Inca.
4t. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l’Estat a incloure les Illes Balears en el Pla
d’Infraestructures, Transport i Habitatge per al període 2012-2024 en la quantia que li
correspongui, en cap cas inferior a la proporció pel seu pes demogràfic, tenint present la
compensació de la insularitat. Així mateix, insta el Govern de l’Estat a complir els seus
compromisos d’inversió ferroviària a les Illes Balears.
5è. L’Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern de
l'Estat un nou sistema de finançament que permeti avançar en termes de sobirania fiscal,
basat en concert econòmic solidari, així com una nova Llei de règim especial que
compensi els sobrecostos derivats de la nostra condició insular i interinsular.”
Els regidors acorden modificar la redacció del punt PRIMER, que quedaria de la següent
manera:
“1r. L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de l’Estat a modificar el projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l'any 2014 per tal de situar les Illes Balears com
a mínim en la mitjana de la resta de les comunitats autònomes pel que fa a les
inversions territorialitzades.”
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena 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
de Més per Inca per un finançament més just.
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA AL CONFLICTE
EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS
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).
El portaveu del grup municipal del PSIB-PSOE informa que el seu grup ha decidit la
retirada de la Moció i proposa la seva substitució per una altra sobre la retirada de la
LOMCE, que serà com una esmena a la totalitat de la moció.
Els reunits consideren la proposició del grup municipal del PSIB-PSOE sobre la retirada
de la LOMCE, de data 23 d'octubre de 2013, que transcrita textualment diu:
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“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 sobre la
retirada de la LOMCE:
El PP ha aconseguit una nova 'fita' en la història democràtica d'Espanya. Per primera
vegada en democràcia, s'ha aprovat una llei educativa que no ha tingut més suport que
el del partit al Govern.
La LOMCE –o Llei Wert– ha estat aprovada sense el més mínim consens o, més ben dit,
amb el màxim consens en contra. S’hi ha oposat el conjunt de la comunitat educativa:
totes les associacions i confederacions de pares i alumnes; tots els sindicats; les
associacions estudiantils; així com totes les forces polítiques de l'oposició sense
excepció.
Estem davant d'una llei ideològica i segregativa que imposa barreres econòmiques que
limiten l'educació de qualitat per a aquelles persones que se la puguin pagar, i dificulten
l’accés als estudis universitaris. És una llei que genera una enorme desigualtat
d'oportunitats i deteriora la qualitat de l'educació pública.
La Llei WERT és el colofó a la nefasta política educativa del PP que s'ha proposat
acabar amb l’educació pública, tal com es pot constatar amb un ràpid cop d'ull al fet fins
ara per Mariano Rajoy en matèria educativa:
•
•
•

Retallada pressupostària del 21 % que s'afegeix a la retallada del curs passat.
Des que governa el PP el pressupost en Educació s'ha reduït en més de 5.200
milions d'euros.
Retallada de professors. Hi ha 30.000 menys en l'ensenyament públic dels que hi
havia quan Rajoy va arribar al Govern.
Retallada en les beques. Un 14 % menys de pressupost en beques per a aquest
curs del que va deixar el PSOE l'any 2011.

La LOMCE neix morta perquè aposta per la segregació i el classisme, perquè les seves
presumptes novetats no són sinó receptes del passat, perquè és una llei tècnicament
dolenta que no podria aplicar-se ni amb la millor voluntat. Però, sobretot, té data de
caducitat perquè s'ha elaborat menyspreant el diàleg, negant l'acord.
Imposada en solitari pel PP, sembla que, a més a més, avergonyeix Mariano Rajoy, que
no ha volgut estar present en la seva votació, i ni el ministre Wert mateix hi té suficient
confiança en ella: 'No sóc dels que creuen que una llei educativa resol tots els problemes
educatius. La meva confiança en la llei és limitada', ha dit.
Entre totes les retallades que està duent a terme en educació Rajoy només ha apujat
dues coses:
•

L'IVA sobre el material escolar que, des del curs passat, és cinc vegades més
gran: Rajoy se'l va trobar en el 4 % i el va apujar al 21 % l'any passat.

•

Els requisits per tenir una beca: ara cal obtenir un 6,5 de nota i ha deixat de ser
un dret.

18

En resum, tal com han expressat diferents veus de la comunitat educativa:
•

És una llei SENSE SUPORT NI PARTICIPACIÓ de la comunitat educativa.

•

És una CONTRAREFORMA EDUCATIVA, regressiva en el temps (i en les idees) i
contrària als principis i als valors d’un sistema realment democràtic.

•

És EXCLOENT en lloc d’INCLUSIVA.

•

És ELITISTA i SEGREGATIVA.

•

És SEXISTA en lloc de COEDUCADORA.

•

Oblida l’EDUCACIÓ INTEGRAL de les persones.

•

Afavoreix L’ADOCTRINAMENT I ELS PRIVILEGIS de l’Església catòlica.

•

És ANTIDEMOCRÀTICA, ja que limita la participació de la comunitat educativa.

•

És CENTRALITZADORA.

•

És COMPETITIVA en lloc de COOPERATIVA.

•

És MERCANTILISTA I CLASSISTA.

•

MENYSPREA LA CULTURA I LA LLENGUA.

•

És TECNÒCRATA I INDIVIDUALISTA.

•

Es presenta SENSE DOTACIÓ ECONÒMICA SUFICIENT.

És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la
següent PROPOSICIÓ:
1. Instar el Govern del Estat Espanyol a retirar la LOMCE.
2. Transmetre el present acord al Govern Central, Congres de Diputats i Parlament
Balear.”
El Sr. Caballero sol·licita que es faci una felicitació institucional al Col·legi Miquel Duran i
Saurina.
El Sr. Batle comunica que aquesta felicitació ja l'ha fet com a batle, però que la faran
també institucional.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena consistent amb la substitució
de la moció del ordre del dia per la anteriorment transcrita, i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: deu
(10) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal dels Independents
d'Inca i el grup municipal de 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 proposició sobre la retirada de la
LOMCE del grup municipal del PSIB-PSOE.
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12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE DE REBUIG AL COPAGAMENT
FARMACÈUTIC DELS MEDICAMENTS DISPENSATS A LES FARMÀCIES
HOSPITALÀRIES DE MANERA AMBULATÒRIA
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 PSIB-PSOE de rebuig al copagament
farmacèutic dels medicaments dispensats a les farmàcies hospitalàries de manera
ambulatòria, de data 22 d'octubre 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 de rebuig al
copagament farmacèutic dels medicaments dispensats a les farmàcies hospitalàries de
manera ambulatòria:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Arran de la posada en marxa, l’any 2012, del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salud i millorar la
qualitat i seguretat de les seves prestacions, el Govern del PP ha fet moltes passes en
contra els drets de les persones i dels malalts, qualcuna especialment greu.
En aquest mateix sentit de retalls de drets, fa pocs dies es publicava en el 'Boletín Oficial
del Estado', el passat 19 de setembre, la Resolució de 10 de setembre del 2013, de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, per procedir a modificar les condicions de finançament de medicaments
inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salud mitjançant
l’assignació d’aportació de l’usuari, en desenvolupament del Reial decret llei 28/2012, de
30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat
Social. Amb aquesta publicació , sense notificació o informaci ó prèvia del Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Govern del PP evitava la seva publicitat
intentant amagar-se de la reacció adversa dels professionals de la sanitat, dels malalts
afectats i de les seves famílies, un exemple de política de fets consumats. El Govern del
PP ni ho va consultar amb les Comunitats autònomes ni ho va dur al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, per conèixer i escoltar el seu parer.
Aquestes mesures expressem la crueltat i injustícia, que es veuen agreujades per
afectar persones amb malalties greus, que són un col·lectiu vulnerable i que per patir
malalties cròniques ara han de pagar aquest tipus de medicació, i que sens dubte, es
afegeix a una difícil situació personal conseqüència d’una malaltia crònica o greu com
són el càncer (de pulmó, de mama, de pròstata, de cervell), hepatitis crònica, artritis,
leucèmies, etc. Medicaments necessaris perquè aquestes persones puguin viure i
sobreviure i que no poden deixar-los de prendre. Estam parlant de tractaments amb
fàrmacs en els que el seu compliment no hauria d’estar sotmès a la capacitat adquisitiva
dels pacients perquè el risc per aquell que no pugui pagar el copagament és altíssim.
Davant aquesta circumstància, moltes han estat les associacions i col·lectius de
pacients, professionals sanitaris i consumidors els que han fet arribar la seva protesta al
Ministeri de Sanitat. De la mateixa manera ho han fet algunes comunitats autònomes,
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com Castella i Lleó, Andalusia, Astúries o País Basc, que han mostrat la seva
incomprensió davant una mesura tan ineficaç com injusta.
És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Inca presenta la
següent proposició:
1. L’Ajuntament d’Inca rebutja el nou copagament per fàrmacs que són dispensats a les
farmàcies d’hospital de manera ambulatòria als malalts.
2. L’ajuntament d’Inca sol·licita al Govern de les Illes Balears que insti al Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad a derogar de forma immediata la Resolució de 10
de setembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, per procedir a modificar les condicions de
finançament de medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional
de Salud mitjançant l’assignació d’aportació de l’usuari.
3. L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears, de la mateixa manera que
han fet altres governs autonòmics, a anunciar públicament que l’esmentada resolució no
es farà efectiva en el territori de la nostra Comunitat Autònoma, i que per tant els
ciutadans afectats no tindran que realitzar cap tipus de pagament pel subministra de
fàrmacs en els hospitals del Servei de Salut de la Comunitat Autònoma.”
El grup municipal del PSIB-PSOE proposa com a esmena la retirada del punt núm. 2 de
la proposició.
Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena i n'esdevé els següent resultat:
unanimitat (21).
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé els següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció esmenada del grup municipal
del PSIB-PSOE de rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments dispensats a les
farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria.
13. MOCIONS URGENTS
A.

MOCIÓ DE BATLIA REFERENT AL FINANÇAMENT DEL TEATRE PRINCIPAL
D'INCA.

En primer lloc cal sotmetre a votació la urgència de la moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció de Batlia referent al finançament del Teatre Principal
d'Inca, de data 23 d'octubre de 2013, i que transcrita textualment diu:
“L'Ajuntament d'Inca està lluitant de valent per aconseguir dur endavant la reforma del
Teatre Principal. Aquest immoble de titularitat pública en la qual figuren Govern,
Ajuntament i Consell, és una de les joies arquitectòniques de la ciutat i té un
inqüestionable valor patrimonial. La seva reforma tendria repercussions altament
positives en la nostra ciutat tant des del punt de vista social, cultural i també econòmic.
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Fins al moment s'ha tancat un acord per aconseguir que la reforma, xifrada en uns 5
milions d'euros, es pugui finançar al 50 % per les administracions propietàries i l'altre 50
% a través de fons europeus. Ara bé, aquest Ajuntament no ha renunciat a aconseguir
més finançament que permetria minvar l'aportació dels propietaris i, per tant, poder
dedicar aquests doblers a altres projectes beneficiosos per als inquers.
El passat 2 d'octubre una delegació municipal va realitzar una visita al subdirector
general de l'Institut de Patrimoni Cultural a Madrid. D'aquella reunió es varen treure les
directrius per aconseguir aquest finançament.
Per una banda, el projecte del Teatre Principal encaixa a la perfecció amb els criteris que
segueix el Ministeri de Foment per finançar a través de l'1 % cultural. El Ministeri té
previst el proper any treure una línia de subvencions amb aquesta finalitat.
Per altra banda, la part del projecte referent a l'equipament escènic, incloent llum i so,
podria rebre alguna ajuda de l'Institut Nacional d'Arts Escèniques, en les línies que es
trauran de cara al proper any amb aquesta finalitat.
Per tant, a partir de la feina feta fins al moment proposam al plenari l'adopció dels
següents acords:
1r. Sol·licitar al Ministeri de Foment que informi l'Ajuntament d'Inca quan s'obri la nova
línia de subvencions 2014 finançades amb l'1 % cultural i que hi inclogui el projecte del
Teatre Principal, atès que encaixa a priori amb els requeriments exigits per ser-ne
beneficiari.
2n. Sol·licitar a l'Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música que informi
l'Ajuntament d'Inca quan s'obri la nova línia de subvencions 2014 destinada a
equipaments d'espais escènics i que inclogui el projecte en aquesta línia.
3r. Notificar aquests acords al Patronat de la Fundació Teatre Principal.”
El Sr. Caballero sol·licita que consti en acta la seva proposició que, si el ministre de
Foment no els telefona per informar-los d'aquestes subvencions, ell mateix es
compromet a fer-ho, els n'informarà personalment, ja que aquestes convocatòries surten
al BOE i a la pàgina web del Ministeri de Cultura, i tot d'una que surtin es compromet a
informar-los-en.
Finalitzades les intervencions s'acorda la retirada de la Moció.
B.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES FESTES LOCALS DE 2014.

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 d'acord de la Batlia de les festes locals, de data 25
d'octubre de 2013, i que transcrita textualment diu:
“En data 12 d'octubre de 2013, BOIB núm. 140, es va publicar l'acord del Consell de
Govern pel qual s'aprovà el calendari de festes per a l'any 2014.
A la vista de les dates es vol proposar com a festes municipals el dia 21 d'abril (dilluns de
Pasqua) i el dia 30 de juliol (Sant Abdon i Sant Senén, patrons municipals),
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comunicant-se aquestes dates als representants sindicals i d'empresaris perquè, com
cada any, emetessin el seu parer.
En data de registre d'entrada 17 d'octubre de 2013, núm. 11.013, la Direcció General de
Treball i Salut Laboral comunica a l'Ajuntament l'acord del Consell de Govern i sol·licita
que abans del dia 15 de novembre de 2013 es comuniquin les dates que el Ple hagi fixat
com a dies festius.
Pel que fa a la consulta a les organitzacions empresarials i sindicals, a dia d'avui no s'ha
rebut cap resposta, per la qual cosa s'eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament la
següent PROPOSTA D'ACORD:
1r. Elegir i fitxar com a dies festius en l'àmbit del municipi d'Inca els dies 21 d'abril
(Dilluns de Pasqua) i el dia 30 de juliol (Sant Abdon i Sant Senén, patrons municipals)
del 2014.
2n. Comunicar l'anterior acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral.”
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per aprovar les
festes locals de 2014.
C.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A L'ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

En primer lloc cal sotmetre a votació la urgència de la proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular per a l'eliminació de
la violència contra les dones, de data 25 d'octubre de 2013, i que transcrita textualment
diu:
“El Ple de l'Ajuntament d'Inca, en representació de totes les persones que conformen el
nostre municipi, condemnam qualsevol tipus de violència contra les dones, sense
admetre'n cap tipus de justificació. Ni el silenci ni la resignació són admissibles en
aquest greu problema social.
La violència envers les dones vulnera els drets humans i les llibertats fonamentals que
consagren la Constitució espanyola i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Aquests documents són la base fonamental per contribuir al canvi de model cultural,
d'actituds i de valors necessaris perquè les dones puguin assolir la igualtat i el gaudir
dels seus drets i, en definitiva, l'eradicació de qualsevol forma de violència cap a elles.
Per tot això l'Ajuntament d'Inca manifesta i acorda:
1r. La renovació del compromís de donar suport a les polítiques d'igualtat i lluita contra la
violència de gènere, de manera coordinada amb la resta de poders públics, convençuts
que una societat en igualtat és una exigència democràtica i és possible.
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2n. La renovació del compromís de prestar suport i atenció a les dones víctimes i als
seus fills perquè puguin superar la situació de violència i integrar-se dins una societat
basada en el respecte mutu, la igualtat i la dignitat humana.”
Finalitzades les intervencions, es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular per a l'eliminació de la violència contra les dones.
D.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA PER A LA FELICITACIÓ AL
COL·LEGI MIQUEL DURAN I SAURINA PER L'OBTENCIÓ DEL PREMI A
L'ACCIÓ MAGISTRAL 2013 COM A DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

En primer lloc cal sotmetre a votació la urgència de la moció i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal de MÉS per Inca per a la felicitació al
Col·legi Miquel Duran i Saurina per l'obtenció del Premi a l'Acció Magistral 2013 com a
declaració institucional, del següent contingut:
“El Ple de l'Ajuntament d'Inca felicita el CEIP Miquel Duran i Saurina per haver estat
guardonat amb el premi a l'Acció Magistral 2013 pel seu projecte "FusioArt".
Els regidors acorden aprovar la Moció per assentiment de tots els grups polítics.
14. PRECS I PREGUNTES
A.

GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE

El Sr. Ramis formula els següents:
1.

La primera pregunta va dirigida o relacionada amb la campanya fiscalitzadora que
es va anunciar. Voldrien que l'equip de govern fes una valoració quant a dita
campanya per regularitzar la situació fiscal de molts ciutadans.
El Sr. Aguilar informa que en el segon trimestre hi ha hagut 64.000 euros de
recaptació, la qual cosa valoren bé. Informa que les expectatives són que a final
d'any es compleixin els objectius que tenien marcats, i no és una major pressió
fiscal, perquè es tracta que cadascú pagui el que li toca. Estimen que les previsions
s'acabaran complint.

2.

En relació amb les queixes de diferents ciutadans quant a una plaga de rates,
voldrien saber si tenien coneixement d'aquesta situació i, en cas afirmatiu, saber
quines actuacions han pres en aquest sentit. Recorda que fa un parell de dies va
arribar un registre d'entrada.
El Sr. Jerez explica que hi ha una empresa que se n'encarrega i que en aquests
casos es du a terme una intervenció més exhaustiva d'aquesta zona. Exposa que
el problema que hi ha en els darrers mesos és la manca de pluja, fet que ha derivat
en aquestes plagues.
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3.

Fa uns mesos se'ls varen presentar unes enquestes respecte a seguiment de
l'empresa de neteja viària, la gestió que realitzava. En aquest informe hi havia unes
deficiències detectades, sobre neteja o de brutor dels animals. Voldrien saber les
actuacions que s'han duit endavant per resoldre aquesta problemàtica.
El Sr. Jerez explica que més que deficiències el que marcava aquesta enquesta i
l'informe és a on anaven més les queixes dels ciutadans. Evidentment comenta que
això serveix per anunciar l'empresa, què és el que s'ha de reforçar; l'empresa, que
és la que, a més, paga aquest informe, també en fa ús i procura fomentar i millorar
els aspectes que reben queixes del ciutadà. Informa que ara també s'estan duent a
terme una sèrie d'enquestes a peu de carrer, els n'ha informat l'empresa; tendran el
resultat els propers mesos i l'hi traslladaran.

4.

En relació amb el polígon industrial, comenta que segons el programa electoral del
grup municipal del Partit Popular havia de ser la solució o una alternativa per
millorar la situació d'atur que pateix la ciutat. En aquest aspecte voldrien saber,
quan ja queda només any i mig per a les eleccions, quines actuacions han realitzat
per dur endavant aquest projecte tan important per a Inca.
El Sr. Jerez comenta que no ha d'explicar quina és la situació econòmica. Ja saben
que el polígon no és només de propietat municipal, estan tractant el tema de la
reparcel·lació. Explica que en el seu moment hi va haver una empresa interessada
a posar el seu economat central, fins i tot es va comentar al Consell de Mallorca la
possibilitat d'urbanitzar el polígon en dues fases, i en aquest moment està com està
perquè els propietaris tampoc tenen la disponibilitat econòmica com per
urbanitzar-lo. Conclou que estan en fase de reparcel·lació.

5.

Quant al tema del Teatre Principal, i ja que la Moció indicava que hi havia
finançament, reclamarien a aquest ajuntament un informe pel que fa a la capacitat
de finançament que té la corporació per dur a terme el Teatre i si disposen
precisament del finançament per part de les altres institucions compromeses. No
vol que li facin avui, sinó per escrit quan puguin.

B.

GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS D'INCA

El Sr. García formula els següents:
1.

Han analitzat el projecte que se'ls va entregar del Teatre Principal i els tècnics, la
sectorial del Teatre, han detectat que segurament s'haurà d'apujar el pressupost
d'aquest projecte, amb la qual cosa, si la visió fos encertada, es posarien per sobre
dels 5.000.000 euros. Voldrien saber si aquest fet els condicionaria la contractació i
els terminis que han anat parlant. És una precisió que els demanen que analitzin.
El Sr. Batle contesta que en principi estan a l'espera de disposar del projecte
definitiu i del d'execució, i manegen els números que els han facilitat els tècnics, no
han consultat cap sectorial seu, sinó que s'han basat en els informes dels tècnics
redactors i els tècnics municipals.

2.

Ja fa estona que varen comentar a la Comissió i al Ple aquella obertura del vial cap
al polígon des del que abans era la carretera d'Alcúdia, a on varen aparèixer tres
rètols, unes llicències que es varen donar i unes altres, no. Resulta que ara la
diferència és evident, hi ha devers cinc o sis rètols més. Demanen si tots els que
estan situats ara tenen llicència, encara que la veritat és que el que menys els
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preocupa és si tenen llicència o no, sinó que, si poden, es preocupin també un poc
de l'estètica de la senyalística de comerços que hi ha dins Inca, ja que a on menys
s'espera aparegui un senyal d'una empresa, la qual respecten que es publiciti. Ara
bé, com a Ajuntament creu que s'hauria d'establir una política unitària, no per
cobrar, sinó per regular, per donar-li una estètica més adient a la que està agafant
el casc urbà. Per altra banda, indica que hi ha algun senyal que, si un va un poc
despistat, hi pot pegar unes trompades i deixar, en el seu cas, les ulleres, que són
una cosa que li importaria molt rompre (bromeja dient que el cap li seria igual
perquè no li rota).
El Sr. Jerez contesta que, quant als rètols que han proliferat en aquest indret, han
demanat un informe on consti si han demanat permís o no. Informa que fa un mes
que han demanat a Trànsit que els marqui una sèrie d'eixos per col·locar a
entrades de polígon per tal de regular-ho, perquè també consideren que els rètols
darrerament proliferen i ho fan a qualsevol senyal de trànsit o tanca que hi ha per
dins els carrers d'Inca.
El Sr. García comenta que vagin alerta amb els informes de Trànsit, ja que un dia
diuen blanc i l'altre negre. Aclareix que amb aquests rètols vol dir que recordin que
un dia varen dir blanc i l'altre, negre; en la resta no es fica.
3.

Varen fer una visita d'aquestes que fan de tant en tant i per sorpresa –i no dirà per
quin motiu– a la nau de la brigada municipal, no amb la intenció de fer inventari,
sinó d'esplai. Comenta que varen detectar que hi havia una sèrie de bicicletes allà
en terra. Li agradaria saber d'on procedeixen i quin és el seu destí. Proposen
repartir-les per als nins d'Inca, no sap si pels Reis o abans, si és que ho permet la
procedència i el destí. Així i tot, també els agradaria que els explicassin què fan
tantes bicicletes, comenta que n'hi havia moltíssimes.
El Sr. Jerez explica que el Cos Nacional de Policia les té confiscades. Informa que
una ONG d'Inca en va tenir coneixement i va fer una petició, ha fet una sèrie de lots
i estan allà perquè varen demanar si podien desplaçar-se amb la brigada i amb un
camió per dur aquestes bicicletes, i les han de venir a recollir. Si el Sr. García va fer
aquesta visita, degué veure que estan tancades amb un pany per tal que no les
toquin.
El Sr. García demana de quina ONG es tracta i s'ofereixen a col·laborar-hi.
El Sr. Jerez contesta que es tracta d'Inca Viva i que està convençut que, si
ofereixen la seva col·laboració, la voldran.
El Sr. García comenta que Inca Viva ara no és objecte de discussió.

4.

Han manifestat la seva preocupació de dubte si els denunciaran o no pel tema de la
infracció de dades que estava en estudi, els agradaria saber si ja han arribat a una
conclusió, si encara ho tenen en estudi o si ja els han denunciat i el mal
funcionament del Jutjat ha fet que encara no els hagi arribat la denúncia. Sap que
l'Ajuntament du una tasca important de cursets quant a protecció de dades, els
encoratja que continuïn per aquest camí, i almanco així els funcionaris sabran el
que els poden donar o no. Li agradaria una resposta i que ho publicassin al diari
igual que varen publicar allò altre dient que l'havien presentat o que li han perdonat
l'existència.
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El Sr. Batle contesta que encara no l'han presentat, que no és una decisió política,
sinó tècnica.
5.

Saben de la importància de donar publicitat a les Fires. No varen ser convidats a
l'anterior que hi va haver a Sant Domingo, però demana que els convidin a menjar
bunyols encara que no surtin a la foto.

6.

Aquests dies han tengut coneixement que es du a terme una enquesta telefònica
sobre la qualitat de l'aigua. Demana si l'equip de govern en té coneixement.
El Sr. Batle contesta que personalment no en sap res.
El Sr. Jerez explica que l'empresa Gramm, que efectua els estudis de l'empresa de
neteja, els ha informat que està realitzant les enquestes. Això no obstant, no creu
que en tema d'aigües tenguin res a veure.
El Sr. Batle explica que la Sra. Tarragó li comenta que hi ha una enquesta de
Pimeco que s'està fent, però que és un tema comercial, no té res a veure amb
l'aigua.

7.

És sabuda per la majoria municipal la seva preocupació per la publicitat i
propaganda, i pel tema televisiu que es relaciona amb la ciutat. Ja varen comentar
en un Ple anterior l'assumpte d'un determinat negoci que havia sortit a un
programa, creu que era La mirada, que feia coses que fan els americans,
hamburgueses. Ara han detectat que també hi ha sortit una altra empresa d'Inca
simultaniejada amb personal de l'Ajuntament, és a dir, s'ha donat una coincidència
que surt per la televisió i surt pel diari una foto de personal de l'Ajuntament. Li
agradaria saber el camí que han de seguir totes les empreses d'Inca per tenir
l'oportunitat de sortir en aquest programa de televisió per promocionar-se i
publicitar-se. La resta li pareix molt bé, però, si els demanen què han de fer per
sortir en aquest programa, han de poder dir que vagin a un determinat departament
de l'Ajuntament a on li possibilitaran poder fer-ho si reuneixen les característiques
idònies o si és casualitat.
El Sr. Batle explica que no és una competència municipal, l'Ajuntament no adreça
ningú a sortir a la televisió, no tenen aquesta potestat. Veu programes de televisió a
on surten inquers i empreses d'Inca, i evidentment no se n'ha preocupat perquè no
és competència seva. Exposa que de vegades han fet gestions en temes esportius
o culturals quan se'ls ha demanat perquè volien algunes institucions d'Inca i
l'Ajuntament ha facilitat la informació, però d'això que el Sr. García conta, sobre el
que fan els americans, no ho ha vist.
El Sr. García comenta que admira la seva modèstia i que, si demana explicacions,
n'hi donaran, ja que no té gaire enfora les persones relacionades amb aquesta
actitud, i no diu ni a la seva dreta ni a la seva esquerra, sinó que no està gaire
enfora de la seva gestió. Li pareix molt bé que surtin les empreses d'Inca i les
felicita. Si no ho fan, que ho posin en el seu programa, ja que li pareix molt bé que
es promocionin les empreses d'Inca mitjançant l'Ajuntament, ajudar una empresa a
vendre barretes, rosaris o el que sigui li pareix perfecte.
El Sr. Batle repeteix que a nivell municipal no es fa.
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8.

Volen manifestar la seva preocupació respecte a les participacions del camp del
Sallista. No volen fer d'això una discussió ni amb el Sr. Secretari ni amb ningú, però
estan convençuts que l'Ajuntament avui només és un dipositari de la majoria de les
participacions que té atorgades a través de l'escriptura pública, que l'Ajuntament
com a dipositari no pot gestionar els doblers que arribin de les expropiacions. Si
diuen que els papers diuen una cosa, és la seva majoria qui s'ha distingit pels
acords verbals; els papers diran una cosa, però la realitat és una altra, està
disposat a parlar amb ells quan vulguin i convèncer-los que la realitat és una altra, i
cercar un camí perquè aquests doblers no quedin in eternum dins la caixa, però
que també es faci de la forma que sigui més correcta, ajustada i legal. És a dir,
l'Ajuntament és dipositari d'unes aportacions, aquestes participacions per
l'expropiació del terreny donen dret a rebre uns doblers, però que entén que no són
pròpiament municipals.
El Sr. Batle contesta que no entrarà en una discussió jurídica amb el Sr. García,
però s'ofereix a parlar d'aquest tema, que ja sap que sempre han estat per ajudar.
Evidentment poden tenir una interpretació jurídica diferent a la seva i no poden
parlar, perquè el temps els ha dut moltes vegades a una situació que és la que
tenen.
El Sr. García explica que aquesta qüestió té un component jurídic i un component
polític, i ell vol discutir més el polític que el jurídic. Segur que agafant els papers
faran interpretacions i arribaran a un acord, però també hi ha un component polític
del qual vol parlar.
El Sr. Batle comenta que ja saben que històricament en aquest consistori tots els
responsables polítics han hagut d'assumir aquelles instal·lacions com a pròpies.
El Sr. García afirma que és la primera vegada que l'Ajuntament pot gestionar uns
doblers que li vénen d'això. L'única cosa que discuteix és com s'han de gestionar
aquests doblers, res més. Està clar que no discutirà les inversions que l'Ajuntament
ha fet allà, no ho té per costum. Creu que s'han entès i que faran el que considerin
més convenient.

9.

Ha sortit diverses vegades pel diari que ja tenen la Central de Compres i que ara
estan per un programa informàtic, després de no sap quants d'anys, i ara és un
emperò més. Creu que després de tant de temps la Central de Compres ja hauria
d'estar funcionant i, si ja funciona, demanen que se'ls doni accés al que ha fet fins
ara, comenta que no saben de quina forma poden fiscalitzar la seva funció.
El Sr. Aguilar explica que justament dilluns tenen una reunió, ve una altra vegada el
tècnic del programa, informa que el departament es reunirà una altra vegada, i
esperen que a final d'any o principi del següent estigui plenament operativa i ja es
pugui fiscalitzar tot el que faci la Central de Compres.
El Sr. García manifesta que el seu grup té moltíssima paciència i que tornaran a
esperar.

10. La majoria municipal va dur a uns plens anteriors un tema del pàrquing del Mercat
Cobert i el varen deixar damunt la taula. Com a reacció al poc temps d'aquesta
qüestió varen plantejar llogar els aparcaments i també els pareix bé. Però, la seva
preocupació és, si els cotxes que entren allà i no tenen plaça llogada de pàrquing
aparquen en aquest aparcament, qui cobra l'estacionament avui i què han fet en
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aquest sentit, perquè, si algú cobra això, repercuteixi a l'Ajuntament, perquè la
plaça utilitzada és municipal. Li agradaria que li contestassin aquesta qüestió.
El Sr. Batle respon que l'assumpte dels aparcaments és més complex, perquè ja li
ho va explicar el regidor d'Urbanisme, que és qui va dur les negociacions amb ells
sobre la decisió de tancar o no la quarta planta. Inicialment sap com va néixer el
projecte, l'Ajuntament preveia que tota l'ocupació d'aquesta planta fos amb
concessió administrativa, i inicialment les prediccions eren molt bones, i la realitat
va ser una altra. Veient que no podien donar aquestes concessions, que si no
recorda malament eren a cinquanta anys per la utilització del pàrquing del Mercat
Cobert, varen iniciar un tema de lloguers que tampoc han funcionat, varen fer un
estudi de mercat, varen mirar què valien les places pels voltants, i ara el que han
fet és intentar amb un preu més econòmic poder llogar aquests pàrquings, que
pareix que cada setmana es van llogant; evidentment, si els lloguen tots, no
tendran el problema. Si no arriben a llogar els aparcaments, hauran d'estudiar si
posen una barrera o un accés limitat a dita zona d'aparcament. Tenen raó que està
obert i algú hi pot aparcar. Si hi hagués un 100 % d'ocupació, podrien pensar que
efectivament hi ha un benefici, però també és cert que la quarta planta, llevat de
moments excepcionals, no està ocupada. Comenta que ho està pels usuaris que el
tenen llogat o adquirit. Ho estudiaran i miraran què fer. Poden tancar, però té un
cost, han de posar unes barreres, han de fer targetes i s'ha de gestionar.
11. Ja coneixen la seva preocupació per la plaça de Mallorca des de fa temps.
Aprecien que cada dia està més deteriorada. Recorda que l'equip de govern es va
comprometre a informar-los periòdicament de com està aquest tema, però no han
tengut informació per la seva banda. En canvi, si fan cas de la informació que els
arriba del carrer, sí que pareix que estan a punt de fer alguna cosa.
El Sr. Jerez contesta que han mantingut diverses reunions, comenta que hi ha
moments en què ha semblat que hi havia bona predisposició per assumir la
sentència i moments en què pareix que no. A la darrera reunió que varen tenir
varen transmetre que, si no hi ha una resposta immediata, en el Ple de novembre
duran la resolució d'aquest tema. Per tant, en tendran notícies.
El Sr. García es refereix a totes les coses, a les obres, a la concessió, a tota la
problemàtica de la plaça de Mallorca.
El Sr. Jerez comenta que creu que és el moment de parlar de tota la problemàtica
que té, ja fa gairebé un any que varen iniciar això. Recorda que el Sr. García tenia
els seus dubtes i li varen reiterar que aquest tema l'havien agafat amb serietat
perquè volien posar-hi una solució. Recorda a algun Ple que fins i tot el Sr. García
deia que no sabia si això era per allargar, i el que sí que li pot dir és que el
compromís d'aquest equip de govern envers la plaça de Mallorca ha estat resoldre
la problemàtica genèrica que té i que arran de les negociacions que han tengut
amb les parts implicades els han donat ja l'ultimàtum; si en el mes de novembre no
hi ha una solució a la problemàtica generalitzada que li han plantejat, actuaran i
demanaran la resolució.
El Sr. García aclareix que la seva intervenció ha estat per sumar.
El Sr. Batle afegeix que li sembla que hi havia un temps màxim de compliment de
sentència que eren sis mesos.
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El Sr. Secretari aclareix que de sentència no, sinó de l'acord municipal. Explica que
el dit termini que li va donar l'Ajuntament per complir la sentència li sembla que
venç a final d'aquest mes. De totes maneres, també preveia l'acord que, si al cap
d'un parell de mesos no s'havien iniciat les obres, es considerava que el termini ja
no es podia complir, per la qual cosa ara l'Ajuntament està en disposició de prendre
un acord en aquest sentit.
C.

GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER INCA

El Sr. Rodríguez formula els següents:
1.

Parlant d'acords municipals, el Sr. Rodríguez demana què espera l'equip de govern
quan els seu grup presenta una moció i s'aprova per unanimitat. Ell mateix contesta
que esperen que es compleixi. Recorda que el mes passat el grup municipal de
MÉS per Inca va dur una moció a aquest Ple i que un dels punts deia que durant el
termini d'un mes es reunirien els diferents grups polítics per parlar del tema de les
subvencions a les entitats privades. Ha passat un mes i ni han rebut el llistat que fa
tres mesos que tenen demanat, ni han rebut la convocatòria per parlar-ne. Havien
quedat que el regidor coordinador coordinaria les diferents àrees per saber quines
subvencions cobraven les entitats de l'Ajuntament en lloguers, en doblers, pagant a
Gesa, en entrades a concerts, en bicicletes... Ara saben que també se'n durà unes
bicicletes una associació, i considera que aquesta col·laboració també es deu
quantificar econòmicament, i a dia d'avui encara no se'ls ha reunit i no se'ls ha
convocat. Per altra banda, l'altre regidor que n'estava al corrent també els havia de
convocar en el termini d'un mes, cada setmana li han demanat quan els reuniria, li
deien que sí, però ha passat un mes. Voldrien ara que se'ls explicàs quan se'ls
reunirà amb aquesta finalitat i, sobretot abans, quan se'ls donarà el llistat
d'associacions culturals, esportives, etcètera, de la ciutat que cobren en espècies o
en doblers diferents subvencions. Torna a repetir que de tots els regidors hi ha
hagut una regidora que els ha fet arribar el seu llistat; pel que fa a la resta, no sap
si és que el coordinador no coordina o que els altres regidors no li ho fan arribar,
però a dia d'avui no els ha arribat, i ja fa quatre mesos que ho demanen.
El Sr. Gili li assegura que en el mes de novembre tendrà el llistat, que li falten
algunes coses i que serà l'oficial.
El Sr. Batle demana disculpes pel retard.

2.

Aquests darrers dies s'han asfaltat una sèrie de carrers dels voltants de l'IES Pau
Casesnoves. Voldria saber amb quin criteri s'han asfaltat uns i no els altres. També
vol dir que hi ha hagut una certa descoordinació i desorientació per part de l'usuari
a l'hora que aparcava en el mateix carrer i hi havia dos discos de deien coses
diferents. Un disc deia que estava prohibit aparcar uns determinats dies i l'altre disc
deia a uns altres, fet que va donar motiu a confusió. Sap que no hi ha hagut multes
o que s'han retirat, però sí que hi va haver unes molèsties perquè es retiraren els
cotxes. Quant a la descoordinació es refereix que Gesa, per exemple, quan ha de
tallar el corrent a un carrer posa una nota a cada casa explicant-ho. Dir això al Pau
Casesnoves o als veïns d'aquella zona hauria evitat fins i tot que molta gent hagués
anat a aparcar allà i haurien evitat problemes; sobretot a les 14 h quan arribaven
els autocars i les màquines gratadores hi va haver un cert caos.
El Sr. Jerez explica que, quant al tema dels senyals, els varen moure, entén que
sense intenció, sinó que algú per aparcar els va llevar. Respecte al segon tema,
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informa que l'empresa es va confondre i es pensava que eren dos dies de vaga als
col·legis. Per això han fet aquesta zona aquests dos dies. Comenta que hi havia
dos dies feixucs, sobretot de tirar asfalt, i l'empresa per fer més ho va fer aquests
dos dies pensant que hi hauria vaga. Demana disculpes als ciutadans, procuraran
que no torni a passar. Quant als criteris, exposa que són merament tècnics.
L'aparellador és qui en té la responsabilitat i és una persona que intenta aprofitar
bé els recursos. Es mira a on hi ha més trànsit, a on està més perjudicat l'asfalt.
Indica que ja es va plantejar a principi de la legislatura que cada any es pogués fer
un tram i que l'interès és que al final dels quatre anys hagin passat per tots els
carrers que necessiten que s'asfaltin.
El Sr. Rodríguez comenta que, si en vol prendre nota, en aquesta clapa de 10 x 10
que s'ha fet enmig dels quatre cantons 4 metres més enrere hi ha una zona que no
és que estigui asfaltada, sinó que està encimentada. Aleshores pensa que llevar el
ciment és prioritari a potser llevar un clot.
El Sr. Jerez confirma que ja ho varen veure quan hi varen anar de visita amb el Sr.
Batle.
El Sr. Rodríguez està content que arribin a acords per sumar, per més.
3.

Sol·liciten que es col·loquin més aparcaments de bicicletes al centre de la ciutat.
Creu que hi falten i, sobretot, que si la policia troba una bicicleta fermada a una
paperera, que no la multi o no se l'endugui, perquè no hi ha aparcaments de
bicicletes suficient a Inca. Es refereix a la zona de Bisbe Llompart i tot aquest tram
pel qual va més gent amb bicicleta.

4.

Sol·liciten que es reposin les papereres rompudes per arreu de la ciutat. Comenta
que un va pel carrer i veu que les papereres que havien de ser de material reciclat
únicament s'han quedat amb la base. De xips, ja no en parlen.

5.

En el Ple passat el Sr. Ramis va fer una petició que es convocàs el Consell
Municipal d'Educació en nom de tota l'oposició, ho varen veure bé, però com que al
cap de quinze dies no s'havia contestat el grup municipal de MÉS per Inca ja va fer
per escrit la petició que es convocàs, així ho digueren al Consell Municipal de
Cultura. Pregunta què ha passat, quan preveu convocar-se. Ja ho varen demanar, i
voldrien tenir el llistat dels assistents al Consell Municipal d'Educació.
La Sra. Payeras contesta que ja hi estan fent feina i que se li donarà el llistat de les
persones que componen aquest Consell Municipal d'Educació, perquè ara no el du,
i es convocarà al més aviat possible.
El Sr. Rodríguez vol recordar que el darrer convocat va ser el 3 d'octubre de 2012 i
que ja fa més d'un any.
La Sra. Payeras manifesta que en té constància.

6.

Vol parlar d'una altra qüestió tècnica, el Teatre Principal. Ha comentat abans si el
trespol inclinat de la caixa escènica es preveu mantenir o canviar, ja que és una joia
en teatre, i és per veure en quin estat està.
El Sr. Jerez contesta que sempre ha sentit dir que el que realment necessitava mà
de metge era tot el que és la caixa escènica. No obstant això, informa que la
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propera setmana vénen els arquitectes a una reunió, els ho demanarà i li
transmetrà la seva contesta.
El Sr. Rodríguez sol·licita, si és possible –i això ve del món del teatre–, mantenir la
mateixa inclinació del trespol que hi ha ara, afirma que és fonamental per a una
bona escenificació. Això li ha fet arribar la gent de l'àmbit teatral que en sap més
que ells mateixos.
7.

Vol recordar al Sr. Aguilar l'inventari de la nau. Fa mesos que el vénen demanant.
El Sr. Jerez explica que el Sr. García hi va anar l'altre dia i imagina que degué
veure l'ordre que han aconseguit amb la persona que hi ha nova a la nau, exposa
que el següent que es farà, una vegada posat ordre, és l'inventari.

El Sr. Caballero formula els següents:
1.

Quan parlaven de la Moció d'educació, han dit que el Ple de l'Ajuntament d'Inca
felicitava el Col·legi Miquel Duran i Saurina per l'obtenció del Premi a l'Acció
Magistral 2013. Li agradaria que constàs en acta en el tema de les mocions urgents
perquè quedi com una felicitació institucional en aquest sentit, però ho diu perquè,
si no hi ha una constància clara en el Ple, a l'hora de redactar l'acta no en quedarà.
El Sr. Secretari comenta que els precs i preguntes es redactaran literalment.
El Sr. Caballero explica que no són els precs i preguntes, sinó el que han acordat
quan parlaven, però que no ho han posat.
El Sr. Batle aclareix que es tracta de deixar constància d'una declaració
institucional de felicitació.
El Sr. Secretari explica que ho posaran a les mocions urgents, la darrera de totes.
El Sr. Caballero entén que és a la part de mocions urgents on ha de constar i que
evidentment s'ha de comunicar.

2.

Ara que ha vist que el major de la Policia Local es troba present a la sala, ha
reparat que al carrer de Jaume Armengol i potser altres indrets hi ha col·locades
unes cintes de colors que tapen uns senyals de trànsit. Prega que es llevin, perquè
això de tapar senyals de trànsit no és gaire legal.
El Sr. Batle explica que el dilluns les llevaran, que les han col·locades amb motiu de
les Fires.
El Sr. Caballero comenta que hi ha molts llocs per col·locar les cintes i que tapar un
senyal d'un pas de vianants pot ser perillós; si passa alguna cosa perquè els
senyals de trànsit estan tapats per unes cintes de colors, ja explicaran als vianants
que hi ha fires.
El Sr. Batle respon que ho tendran en compte.

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